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 كلمة شكر
 وأخرًا احلمد والشكر هلل تعاىل الذي أعانين يف كل شيءأواًل 

إىل منارة هذا البحث .. وشعلته األوىل ومن احتوى هذه الرسالة بكّل الّنصح والّتوجيه 

 والعناية

 الدكتورة )آية يورزان(

 الدكتور )علي جبالق(

راعي خطواتي األوىل يف اختيار  سليمان عليكما أتوّجه بالشكر والتقدير إىل الدكتور 

 موضوع البحث

يسعدني أن أتوّجه بالشكر إىل الدكتور عبد القادر دوالييب لتقدميه املساعدة والنصح على و

 األسئلة املتعلقة بسري البحث

السيد العميد والسادة نّواب إدارة كلّية االقتصاد املتمّثلة يف كما أتوّجه بالشكر والتقدير إىل 

 العميد وأعضاء اهليئة التدريسّية والعاملني فيها

 وإىل كّل من أسهم بإجناز هذا البحث
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 (من أشدُّ بهم أزري )أخوتي: عامر، مؤمنإىل 

 إىل عيون أرى أحالمي فيها )قريباتي وأصدقائي(

 إبداعي )شركة زنوبيا( الصفحة البيضاء اّليت أصُب فيها إىل

 (، جودإىل من كان هلم بصمة ال ُتنسى )بشار، نور، براء
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 املستخلص

سلوك المستهلك والمتمّثل في هدَف هذا البحث إلى دراسة أثر عوامل تسويق الغوريال على 
نة ميّسرة من المستهلكين من عي تجربة ُأجريت على، وتّم من خالل الكالم المتناقل لدى المستهلكين

راسة ، وقد قامت الباحثة خالل الدّ Facebookرواد الصفحات العلمّية على موقع التواصل االجتماعي 
بتحليل  ولدى قيامها ،SPSSاستبانة صالحة للتحليل، وباستخدام البرنامج اإلحصائي  342بجمع 

رة العواطف إثاو  عوامل المفاجأةتوّصل البحث إلى نتائج مفادها أّن نات الدراسة واختبار الفرضّيات، بيا
 في حينلدى المستهلكين،  المتناقلالكالم ا أثر معنوي ذو داللة إحصائّية على والتعبير عن الذات له

معنوّية معامل االنحدار لعدم  األول وضوح الرسالة اإلعالنّية من النموذجو  اإلبداعّية يتّم استبعاد عامل
 .الخاص به
عندما تّم إدخال متغّير الّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية إلى النموذج كمتغّير ُمعّدل توّصلت و 

العالقة بين عوامل  ليس لها أثر علىها أّن الّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية الباحثة إلى نتائج مفاد
 .تسويق الغوريال والكالم المتناقل

وذلك من خالل إنشاء معرض كما قامت الباحثة بإنشاء نموذج تتبع لسلوك المستهلك 
في موقع االستبيان االلكتروني الختبار تفاعل المستجيبين مع هذه  من نوع الغوريال لإلعالنات

التحميل( هذه  -المشاركة  -التعليق  -عدم اإلعجاب  –اإلعالنات بالعديد من النقاط )اإلعجاب 
المتغّيرات اّلتي تعبر عن الكالم المتناقل االلكتروني، وقد بّينت النتائج أّنه يوجد فروقات ذات داللة 

لمتغيرات الدخول إلى المعرض، اإلعجاب، المشاركة، التعليق بالنسبة للعديد من متغيرات إحصائّية 
وجد فروقات ذات داللة إحصائّية ال ت في حينذات والكالم المتناقل، البحث أبرزها التعبير عن ال

 جميع متغيرات البحث.إلى بالنسبة لمتغيرات عدم اإلعجاب، التحميل 
على النتائج التي توصلت إليها بناًء  التوصّيات مجموعة من تقديمب الدراسة الباحثة واختتمت 

لدى الشركات والوكاالت اإلعالنّية عوامل تسويق الغوريال في الحمالت بضرورة تطبيق  ضيتق
 اإلعالنّية.
 

 تسويق الغوريال، اإلبداعّية، وضوح الرسالة، المفاجأة، إثارة العواطف، التعبير عنالكلمات المفتاحّية: 
 الذات، الكالم المتناقل، الّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية.
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 :Research Introduction| مقّدمة البحثأواًل: 
اإلعالن منذ القدم أهم األدوات الترويجّية في علوم التسويق، ومع تطور المفاهيم  يمّثل

واألكثر مرونًة في استخدامه، فهو  بينهاوظهور أدوات اتصالّية جديدة، ظل اإلعالن األهم من 
 ،جذب االنتباه من حيثعلم وفن بحد ذاته، يقدم خدمات شتى للشركات المعِلنة والمنِتجة لإلعالن 

ئّية لدى أو تكوين صورة إيجابّية نحو الشركة أو منتجاتها وحتى التأثير على النوايا والقرارات الشرا
 لوكي أيًا كان بحسب الهدف منه.إحداث التأثير السالمستهلكين، أي محاولة 

ولكن في ظل الفوضى اإلعالنّية اّلتي نعيشها اليوم، وبسبب هذا الزخم اإلعالني الكثيف 
اّلذي يحاصرنا أينما اتجهنا، بدأ اإلعالن التقليدي يفقد أثره وقدرته على ترك االنطباع المطلوب 

أصبحنا اليوم  ولذلك اإلعالنّية من ِقبلهم؛نب الرسائل تج بل أدى إلى محاوالتلمستهلكين، لدى ا
بحيث تكون واسعة ، على اختراق هذه الفوضىطرق جديدة من اإلعالن تكون قادرة بحاجة إلى 

ناتج عن األثر اّلتي تطبعه في أذهان المستهلكين مّما يجعل الرسالة االنتشار وذات صدى كبير 
 Guerrillaمفهوم تسويق الغوريال وكانت هذه مقدمات ظهور اإلعالنّية صعبة النسيان، 

Marketing وإخراج الشركات من الرتابة والملل اإلعالني اّلذي  ،لكسر قواعد اإلعالن التقليدي
 أنهك المستهلكين، وإدخالهم إلى عالم التشويق واإلثارة.

تحقيق الربح  اّلتي تهدف إلىإلعالن الة لالفعّ  االستراتيجياتأهم  تسويق الغوريال أحد ُيعدّ و 
ة مثيرة، مدهشة وذكيّ  ةترتكز على تكتيكات تسويقيّ واالستمتاع معًا من خالل طرق غير تقليدّية 

هة نحو المشاريع كانت موجّ  الغوريالأفكار تسويق  أنّ  ومع. بحيث تخلق ضجة بين المستهلكين
 عّززلتُ  ملهاالحقًا تستع أصبحت الشركات الكبيرة إال أنّ  اّلتي لم تجد فرصتها في الظهور، الصغيرة

 .وإثارة حمالتها اإلعالنّية وتجعلها أكثر تشويقاً 

وفي ظل هذا التغير اّلذي حدث في استراتيجّية الشركات والتغيرات في الهدف المطلوب 
تحقيقه من اإلعالن، فقد تحول من الهدف البيعي إلى هدف أكبر من ذلك أال وهو تكوين صورة 
ذهنّية رائعة للشركة وشعور إيجابي يرسم االبتسامة على وجوه المستهلكين بشكل ال إرادي عند 

 مشاهدتهم اإلعالن مّما يحفزهم على نشره والحديث فيه.

 اإلطار العام للبحث
General Framework of 

Research 
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 :Research Problem|  مشكلة البحثثانيًا: 
بات المستهلك  سار واتجه، أينماعالني اّلذي يرافق المستهلك الحصار اإلهذا في ظل 

 يشعر بالتعب والملل من كثرة استهدافه باإلعالنات أوبد ،اإلعالنّيةفي إدراك الرسائل  شاً مشوّ 
، وهذا ما أثر سلبًا على قدرة الشركات على تحفيز االستجابة السلوكّية للمستهلكين تجاهها التقليدّية

ظهرت الحاجة من هنا  .الممّلة قليدّيةرغم التكاليف الباهظة التي تضعها على الوسائل اإلعالنّية الت
تسويق الغوريال اّلذي يعمل على جذب انتباه المستهلكين بأفكار إبداعّية وفي ظهر مفهوم و ر، يللتغيّ 

ولكي يصبح وصول الرسالة اإلعالنّية  ،وذلك لجعل اإلعالنات أكثر تشويقاً  ،أماكن غير متوقعة
ة القوّية للعالمة التجاريّ  الّصورة الذهنّية يؤثر على بناءمّما  ممتعًا وأكثر سهولًة وأوسع انتشارًا،

 لعوامل.الّدراسة لتوضيح هذه ا تأتي هذهو  .عبر العديد من العوامل المؤثرة والراسخة لدى المستهلك
 :ةيّ تاآلت اإلجابة على التساؤالفي بحث تتلخص مشكلة ال وبناًء على ذلك فإنّ 

 المتناقل؟ ما هو أثر تسويق الغوريال على الكالم .أ
 عنه األسئلة التالّية: ويتفّرع

 ؟الكالم المتناقلما هو أثر عامل اإلبداعّية على  -1
 الكالم المتناقل؟ ما هو أثر عامل وضوح الرسالة على -2
 ؟ما هو أثر عامل المفاجأة على الكالم المتناقل -3
 ؟الكالم المتناقلما هو أثر عامل إثارة العواطف على  -4
 ؟الكالم المتناقلعلى  الذاتعن  عامل التعبيرما هو أثر  -5

 العالقة بين تسويق الغوريال والكالم المتناقل؟ تؤثر علىهل الّصورة الذهنّية  .ب
 عنه األسئلة التالّية:ويتفّرع 

 العالقة بين عامل اإلبداعّية والكالم المتناقل؟ ؤثر علىتهل الّصورة الذهنّية  -1
 وضوح الرسالة والكالم المتناقل؟العالقة بين عامل  تؤثر علىهل الّصورة الذهنّية  -2
 العالقة بين عامل المفاجأة والكالم المتناقل؟ تؤثر علىهل الّصورة الذهنّية  -3
 العالقة بين عامل إثارة العواطف والكالم المتناقل؟ تؤثر علىهل الّصورة الذهنّية  -4
 تناقل؟العالقة بين عامل التعبير عن الذات والكالم الم تؤثر علىهل الّصورة الذهنّية  -5

 :Research Importance|  أهمّية البحثثالثًا: 
 ة:العلميّ  األهمّية .أ

، تتجلى األهمّية العلمّية في حداثة موضوع البحث اّلذي يتمّثل في مفهوم تسويق الغوريال
اتخاذ إجراء سلوكي باتجاه معّين في تناقل اّلذي قد يدفع المستهلكين إلى وأثره على الكالم الم
من أهمّية متغّير الّصورة الذهنّية لدى المستهلكين بالنسبة للعالمات  كذلكالمستقبل، وتتجلى 
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 التجارّية العريقة والحديثة منها.
وامل عتناول موضوع تتجلى أهمّية البحث في اعتباره من أوائل الدراسات العربّية اّلتي تكما 

ومدى تأثيرها على الكالم المتناقل، مّما يجعل هذا البحث مساهمًا في إغناء تسويق الغوريال 
 لمعرفي.الدراسات العالمّية في هذا الجانب ومستكماًل االمكتبات العربّية في هذا النوع من الدراسات 

 ة:العمليّ  األهمّية .ب
على الكالم عوامل تسويق الغوريال  أثرمن خالل اختبار تنبع األهمّية العملّية لهذه الّدراسة 

تم إجراء دراسة تجريبّية ضمن  إذوذلك بسبب ندرة األبحاث اّلتي تناولت هذا الموضوع،  المتناقل؛
ومن ثمَّ تم اإلجابة  ،إعالنات من نوع الغوريالُعرضت فيه ثالثة  1مختبر الكتروني )موقع الكتروني(

بحث اّلذي يخدم بدوره المنتجين والوكاالت اإلعالنّية في وتتجلى أهمّية هذا ال أسئلة االستبيان. عن
 معرفة العوامل األكثر أثرًا على الكالم المتناقل.

 :Research Objectives|  أهداف البحثرابعًا: 
 :عّدة تتجلى في اآلتييهدف هذا البحث إلى تحقيق نقاط 

 توضيح مفهوم تسويق الغوريال وأدواته وأهمّيته في عصرنا الحالي. -1
 توضيح عوامل تسويق الغوريال. -2
 توضيح مفهوم الّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية. -3
 توضيح مفهوم الكالم المتناقل. -4
 بيان مدى تأثير عوامل تسويق الغوريال على الكالم المتناقل وبيان العامل األكثر أثرًا. -5
الغوريال  بين عوامل تسويق تعديل العالقة فيبيان أثر متغّير الّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية  -6

 والكالم المتناقل.
باع تّ اات لمساعدة صانعي اإلعالنات في تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات والمقترح -7

 إلعالنات.التكتيكات المناسبة عند تصميمهم ا

 :Research Limitation|  حدود البحثخامسًا: 
  ّعلى عدد من الصفحاتوذلك  ؛االستبيان في الفضاء االلكتروني تّم نشر ة:الحدود المكاني 

 .Facebookالعلمّية على موقع التواصل االجتماعي 
 :اج تّم استخر و  ،29/06/2017في تاريخ  بدء إجراء الدراسة التجريبّيةتّم  الحدود الزمانّية

 05/10/2016تاريخ  وقتًا مناستغرقت الدراسة  في حين، 26/11/2017البيانات في تاريخ 
 .16/05/2018إلى 

                                                            
1 http://guerrilla-marketing.me/  

http://guerrilla-marketing.me/
http://guerrilla-marketing.me/
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 :الحدود الموضوعّية  
  وضوح الرسالة، و اإلبداعّية، عوامل تسويق الغوريال المتمّثلة في اقتصر البحث على

متغّيرات مستقّلة لتشكيل نموذج والتعبير عن الذات بوصفها إثارة العواطف، و المفاجأة، و 
 اإلعالنّية واختباره في هذا البحث.منطقي عن العوامل غير التقليدّية في الحمالت 

  ّوك المستهلك على الكالم المتناقل، وتّم تجاهل متغّير سلل في اقتصر المتغّير التابع المتمث
 هذا المتغّير إلكترونيًا. دراسةنّية الشراء ألّنه من الصعوبة بمكان 

  تأثيره على العالقة بين تّم اعتماد الّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية كمتغّير ُمعّدل الختبار
عوامل تسويق الغوريال والكالم المتناقل، لمعرفة مدى أهمّية ربط العالمات التجارّية 

 .واختبار أثره على تعديل العالقة بين تسويق الغوريال والكالم المتناقل بالحمالت اإلعالنّية
  األكثر قبواًل في ، وهو المستوى %5الفرضّيات عند مستوى معنوّية صّحة وقد تّم اختبار

 .الدراسات االجتماعّية بشكٍل عام

 :Research Variables|  متغيرات البحثسادسًا: 
 :Independent Variable|  المتغير المستقل .أ

 تسويق الغوريال، ويشتمل على العوامل التالّية:
 .عامل اإلبداعّية -1
 وضوح الرسالة.عامل  -2
 .المفاجأةعامل  -3
 عامل إثارة العواطف. -4
 التعبير عن الذات.عامل  -5

 :Moderator Variable|  المتغّير الُمعّدل .ب
 الّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية.

 :Dependent Variable|  المتغير التابع .ت
 عد الكالم المتناقل.بُ سلوك المستهلك المتمّثل في 

 

 

 

 



5 | P a g e 
 

 :Research Model|  نموذج البحثسابعًا: 

تمثيل متغّيراته )المستقل  يمكننا ،وباالعتماد على الدراسات السابقة بناًء على مشكلة البحث
 (:1كما هو موضح في الشكل رقم )والُمعّدل والتابع( 

 

 المتغّير الُمعّدل          المتغّير المستقل

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: نموذج البحث المقترح.1الشكل رقم )

  

 الكالم المتناقل

الّصورة الذهنّية 
 للعالمة التجارّية

 

 المفاجأة

 اإلبداعّية

 إثارة العواطف

 وضوح الرسالة

التعبير عن 
 ذاتال

 

 

 

 عوامل تسويق الغوريال

 المتغّير التابع
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 :Research Hypotheses|  فرضّيات البحثثامنًا: 
 الفرضّية الرئيسة األولى بوضع فرضيتين رئيستين: البحث مشكلةقامت الباحثة بناًء على 

فرضّيات فرعّية الختبار مدى  على الكالم المتناقل، وخمس الختبار أثر تسويق الغوريال منهما
الختبار أثر الّصورة فثانّية الرئيسة الفرضّية الالغوريال على الكالم المتناقل، أّما  تأثير عوامل تسويق

صياغة بوقد قامت الباحثة  المتناقل. وريال والكالمتعديل العالقة بين عوامل تسويق الغ فيالذهنّية 
 .على فرضّية العدم معتمدةً  الفرضّيات

 ة األولى وهي:الفرضّية الرئيس
  الكالم المتناقل.تسويق الغوريال على جد أثر ذو داللة إحصائّية لال يو 
 عنها الفرضّيات الفرعّية اآلتية:ويتفّرع 

 اإلبداعّية على الكالم المتناقل.ال يوجد أثر ذو داللة إحصائّية لعامل  -1
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائّية لعامل وضوح الرسالة على الكالم المتناقل. -2
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائّية لعامل المفاجأة على الكالم المتناقل. -3
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائّية لعامل إثارة العواطف على الكالم المتناقل. -4
 لة إحصائّية لعامل التعبير عن الذات على الكالم المتناقل.ال يوجد أثر ذو دال -5

 ة الثانّية وهي:الفرضّية الرئيس
  العالقة بين تسويق الغوريال والكالم المتناقل. على لّصورة الذهنّيةيوجد أثر لال 
 نها الفرّضيات الفرعّية اآلتية:عويتفّرع 

 العالقة بين عامل اإلبداعّية والكالم المتناقل. على لّصورة الذهنّيةيوجد أثر لال  -1
 العالقة بين عامل وضوح الرسالة والكالم المتناقل.ال يوجد أثر للّصورة الذهنّية على  -2
 العالقة بين عامل المفاجأة والكالم المتناقل.ال يوجد أثر للّصورة الذهنّية على  -3
 ين عامل إثارة العواطف والكالم المتناقل.العالقة بال يوجد أثر للّصورة الذهنّية على  -4
 العالقة بين عامل التعبير عن الذات والكالم المتناقل.ال يوجد أثر للّصورة الذهنّية على  -5

 :Research Methodology|  منهجّية البحثتاسعًا: 
 :تيةة اآله على المنهجيّ فرضّياتفي تحقيق أهداف البحث واختبار  ةالباحث اعتمدت

كالكتب والرسائل والمجالت العلمّية  صادرها الثانوّيةجمع البيانات من مقامت ب النظري:الجانب  -1
 على الكالم المتناقل.تسويق الغوريال أثر عوامل إلى معرفة  من أجل التوّصل الُمحّكمة

في  تّم جمع البيانات األولّية إذ، السببي الوصفيتعتمد الدراسة على المنهج الجانب العلمي:  -2
ميّسرة ضمن مختبر الكتروني ُعرضت فيه ثالثة إعالنات  عينةعن طريق  الدراسة التجريبّية
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تّم تحليل البيانات  راء المستهلكين بناًء عليها، كماومن ثّم تّم استقصاء آ ،ع الغوريالمن نو 
 .SPSSواختبار الفرضّيات باستخدام األساليب اإلحصائّية والبرنامج اإلحصائي 

البحث من المستهلكين من رواد الصفحات العلمّية على  مجتمع يتكّون  البحث: عينةمجتمع و  -3
وباعتبار المجتمع غير محدود فقد اعتمدت الباحثة ، Facebookموقع التواصل االجتماعي 

صالحة  استبانة( 342استبانة إلكترونّية منها ) (352)وقد تّم جمع ، الميّسرة عينةعلى ال
جابات ( استبانات ألّنه عند التدقيق فيهم تبّين أّن اإل10حيث تّم استبعاد )، للتحليل اإلحصائي

 .كلها على سوية واحدة رغم وجود أسئلة معكوسة، وهذا يدل أّن المستجيبين لم يقرؤونها جيداً 
 تّم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائّية في هذااألساليب اإلحصائّية المستخدمة:  -4

 :وهي على النحو اآلتي SPSSامج الحزم اإلحصائّية البحث باستخدام برن
 .اختبار ألفا كرونباخ 
 .التكرارات والنسب المئوّية 
 .الوسط الحسابي 
 .االنحراف المعياري 
 .تحليل االنحدار البسيط 
 .تحليل االنحدار المتعدد 
 .تحليل االنحدار الهرمي 

 :Previous Studies|  الدراسات السابقةعاشرًا: 
ر ( بعنوان: "آثDuc Dinh Tam and Khuong Mai Ngoc, 2016دراسةةةةةةةةة ) .1

ل المصةةةداقّية" – Yتسةةةويق الغوريال علي نّية الكالم المتناقل للجيل  هدفت هذه . 1بتوسةةةّ
اسةةةةةةتكشةةةةةةاف آثار تسةةةةةةويق الغوريال على نشةةةةةةاط الكالم إلى  اّلتي جرت في فيتنام الّدراسةةةةةةة

وقد قّيم البحث إدراك المسةةةتهلكين من خالل  ّير مصةةةداقّية الرسةةةالة اإلعالنّية.المتناقل بمتغ
ة  . اً شخص 383مؤّلفة من  عينةوتمِّ االختبار على  ،من نوع الغوريال اً إعالن 20تعرضهم ل

اسةةةةةةةتخدم ، و 1994و 1980ن بين عامي هم األشةةةةةةةخاو المولودو  Y والمقصةةةةةةةود بالجيل
أظهرت النتةةائج أّن المتعةةدد لفحص هةةذه التةةأثيرات. و البةةاحثةةان التحليةةل العةةاملي واالنحةةدار 

أة وذلك عامل اإلبداعّية كان له التأثير األقوى على الكالم المتناقّل. وتاله عامل المفاج
، كما ولوضوح الرسالة تأثير غير مباشر على الكالم المتناقل بتأثير مباشر وغير مباشر.

 المتناقل.أّن مصداقّية الرسالة تلعب دور الوسيط بتأثير غير مباشر على الكالم 
                                                            

1 Tam. Dinh Duc, Khuong. Mai Ngoc, (2016): “The Effects of Guerilla Marketing on Gen Y’s word-of-

mouth intention- a mediation of credibility”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 28 

Issue. 1, pp. 4 – 22. 



8 | P a g e 
 

ر تسويق : "آثبعنوان( Duc Dinh Tam and Khuong Mai Ngoc, 2015دراسة ) .2
استكشاف إلى  اّلتي جرت في فيتنام الّدراسةهدفت هذه  Y"1 الغوريال علي نّية الشراء للجيل

خالل  قّيم البحث إدراك المستهلكين منق الغوريال على سلوك المستهلك، و آثار تسوي
. شخص 383مؤّلفة من  عينةوتّم االختبار على  ،من نوع الغوريال اً إعالن 20تعرضهم لة 

استخدم و  .1994و 1980ن بين عامي هم األشخاو المولودو  Y والمقصود بالجيل
التحليل العاملي واالنحدار المتعدد لفحص مثل هذه التأثيرات. وقد أظهرت النتائج الباحثان 

تأثير ذو  هاإثارة العواطف ووضوح الرسالة كان لو  اإلبداعّيةأن عوامل الغوريال المؤلفة من 
 تأثير. ة على نية الشراء أما عامال المفاجأة والدعابة فليس لديهماداللة إحصائيّ 

 ,G. Taylor David, Strutton David and Thompson Kennethدراسة ) .3

هذه  قامت 2( بعنوان: "التعبير عن الذات كحافز لمشاركة اإلعالن علي اإلنترنت"2012
في جنوب غرب  الّدراسة بإجراء اختبارات تجريبّية مبنّية على افتراض أن المستهلكين

ة االنترنت ألنها ويشاركون اإلعالن على شبك ،يستخدمون الكالم المتناقل الواليات المتحدة
 615وكان الصالح منها  ًا،شخص 643وتمَّ توزيع االستبانة الكترونياً على  تعبر عن ذاِتهم.

ات فيروسية لثالثة منتجات األسئلة باالعتماد على ثالثة فيديوه ، وتمت اإلجابة عنانةاستب
القيمة و عوامل )االنسجام الذاتي مع العالمة التجارية،  أشارت النتائج إلى أنّ مختلفة. و 
أهمّية فئة المنتج بالنسبة للمستهلك( كلها تزيد من التعبير عن ذات المستهلك و الترفيهّية، 

 اإلعالنات وتزيد أيضًا من احتمال مشاركته لهذه اإلعالنات عبر اإلنترنت.في تلك 

ّية وتأثير ( بعنوان: "تطوير مقياس لصورة العالمة التجار Cho Eunjoo, 2011)دراسة  .4
هَدفت هذه الدراسة إلى تطوير  .3علي قيمة العالمة التجارّية" Lovemarksة تجرب

مقياس ألبعاد صورة العالمة التجارّية )الغامض، الحسي، العاطفي( واختبار تأثيرها على 
االحترام( و اّلتي تشمل أبعاد )حب العالمة،  Lovemarksتجربة الموقع االلكتروني 

ة الكترونيًا عبر عينتّم جمع البيانات التجارّية الخاصة باألزياء، و  بالتطبيق على العالمات
أظهرت النتائج التجريبّية دعمها ألبعاد الّصورة الذهنّية ، و اً جامعي اً طالب 224مؤّلفة من 

مع العالمة لضمان صورة مرغوبة مّما يؤدي  Lovemarksالثالثة المبنية ضمن تجربة 
 إلى الوالء للعالمة.

                                                            
1 Tam. Dinh Duc, Khuong. Mai Ngoc, (2015): “The Effects of Guerilla Marketing on Gen Y’s Purchase 

Intention”, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 6, No. 4, pp. 191-198. 
2 G. Taylor David, Strutton. David, Thompson Kenneth, (2012): “Self-Enhancement As A Motivation 

For Sharing Online Advertising”, Journal of Interactive Advertising, Vol. 12, No. 2, pp. 13-28. 
3 Cho. Eunjoo, (2011): “Development of a brand image scale and the impact of lovemarks on brand 

equity”, Doctoral Degree, Iowa State University, Iowa, United States. 
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تهلكين لإلبداعّية بعنوان: "إدراك المس (Mercanti-Guérin Maria, 2008) دراسة .5
ى إل اّلتي جرت في فرنسا الدراسةتهدف هذه  1في اإلعالنات: تطوير مقياس فّعال لقياسها"

على أحكام المستهلكين على اإلبداعّية في تقيّيم اإلبداعّية في اإلعالن من خالل التركيز 
اإلعالنات وبمعنى أصح مدى إدراكهم لإلبداعّية. وقد تمَّ إجراء الّدراسة على مرحلتين، ففي 
المرحلة األولى تمَّ االعتماد على المقابالت المعّمقة الستكشاف اآلراء الضمنّية للمستهلكين 

وضع مقياس إلدراك المستهلكين لإلبداعّية  تمّ فة حول إبداعّية اإلعالن، أما في المرحلة الثانيّ 
اّلتي  الجّدةاإلعالنّية. وقد أظهرت النتائج وجود ثالثة أبعاد لإلبداعّية في اإلعالن وهي: 

في اإلعالن الغني بمعاني  التعقيدتشمل المحفزات ذات الصلة بالموضوع وغير المتوقعة، 
 في تصميم اإلعالن. الجمالياتعديدة، و 

( بعنوان: "تحفيز Derbaix Christian and Vanhamme Joelle, 2003)دراسة  .6
بتسليط  اّلذي أجرّي في بلجيكا يقوم هذا البحث 2طة تأثير المفاجأة"االكالم المتناقل بواس

الضوء على اإلحساس بالمفاجأة وتأثيرها المباشر وغير المباشر على سلوك المستهلك، وقد 
شخص، وتمَّ تقسيمهم إلى قسمين: القسم  100مؤّلفة من  عينةتمَّ توزيع االستبيان على 

 تفاصيل تجربة الشراء اّلتي فاجأتهم بشكل إيجابيلب منهم في االستبيان تذكر األول طُ 
ا، ا القسم الثاني فُطلب منهم شرح تجربتهم المثيرة للدهشة سلبيًا للمقارنة بينهمأمّ  وشرحها

ل كان أكبر للمفاجأة في تجارب الشراء سواء كانت أظهرت النتائج أن تكرار الكالم المتناقو 
ولكن الخالية من المفاجأة وأن شّدة المفاجأة  ،من التجاربنفسه سلبية أم إيجابّية من النوع 

 مرتبطة بشكل واضح بالكالم المتناقل اإليجابي والسلبي.

بعنوان:  (S. Haberland Gabriele and A. Dacin Peter, 1992دراسة ) .7
هدفت هذه الّدراسة إلى وضع  3اإلعالن" إلبداعّية المشاهدين أحكام لتقييم مقياس "تطوير

والمقارنة فيما  أسس لتقّييم ردود أفعال المشاهدين بين اإلعالنات اإلبداعّية واألقل إبداعّية
 من خالل تطوير مقياس لألحكام الصادرة عن المشاهدين نحو اإلبداعّية في اإلعالن بينها،
 شخص أغلبهم طالب 102عشوائّية مؤّلفة من  عينة وتمَّ توزيع االستبيان على ه،واختبار 

التحليل العاملي وجود أربعة أظهرت النتائج عند استخدام . و األمريكّية ويسكونسنفي والية 
، إعادة تكوين النظرةو ، مغزى الو ، الجّدة ة تقيس اإلبداعّية في اإلعالن وهيعوامل أساسيّ 

                                                            
1 Mercanti-Guérin Maria, (2008): “Consumers’ perception of the creativity of advertisements: 

development of a valid measurement scale”, Recherche et Applications en Marketing: English 

Edition, vol. 23. 
2 Derbaix. Christian, Vanhamme. Joëlle, (2003): “Inducing word-of-mouth by eliciting surprise”, pilot 

investigation, Journal of Economic Psychology, Vol. 24, Issue 1. 
3 S. Haberland Gabriele, A. Dacin Peter, (1992): “The Development of a Measure to Assess Viewers' 

Judgments of the Creativity of an Advertisement: a Preliminary Study”, Association for Consumer 

Research, Vol. 19, pp. 817-825. 
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 .االختصارو 
بعنوان: "دور  (Abolghasem Mira, Laleh T. Leylan, et al., 2014)دراسة  .8

هدفت هذه الدراسة إلى  1لعالمة التجارّية علي الكالم المتناقل"الذهنّية ل ورةّص الاإلثارة و 
اختبار دور اإلثارة والّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية في تحفيز الكالم المتناقل عبر الحمالت 
اإلعالنّية اّلتي ُتدعى "اإلعالن بدون نفقات" بين المستهلكين، وتّم توزيع االستبيان على 

نتائج التحليل  ، وقد أظهرتفي مدينة مشهد اإليرانّية شخص 384مؤّلفة من  عينة
اإلحصائي وجود أثر لكل من الّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية واإلثارة على الكالم المتناقل، 

 ووجود أثر لإلثارة على الّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية.

 :علي الدراسات السابقة التعليق 10-1

 تتمّيز الّدراسة الحالّية بدمج الدراسات السابقة وإنشاء نموذج منطقي يحتوي على عّدة
النات عوامل واّلتي تفترض الباحثة أّنها تؤثر على الكالم المتناقل، والموّجه لمساعدة صانعي اإلع
ثيرًا ر تأسواًء كانوا من المنتجين أم الوكاالت اإلعالنّية على معرفة عوامل تسويق الغوريال األكث

في المستهلكين، باإلضافة إلى بناء نموذج لتتبع سلوك المستجيبين ضمن المختبر االلكتروني، 
مشاهدة المزيد منهم وذلك لقياس مدى إعجاب المستجيب بهذا النوع من اإلعالنات ورغبته في 
 :يكما يل وتفاعلهم معه، ويمكن للباحثة التعليق على الدراسات السابقة من ثالثة نواحِ 

 من ناحّية التشابه: .1
  تتشابه الدراسة الحالّية مع الدراسات السابقة وخاّصة الدراسة األولى والثانّية(Duc Dinh 

Tam and Khuong Mai Ngoc, 2015, 2016)  من حيث االتفاق على معظم
ا كم .إثارة العواطفو  ،المفاجأةو وضوح الرسالة، و عوامل تسويق الغوريال وهي اإلبداعّية، 

 قلتتفق الدراسة الحالّية مع الدراسة األولى من حيث المتغّير التابع وهو الكالم المتنا
  كذلك دراسة(Derbaix Christian and Vanhamme Joelle, 2003 ) من حيث

 اختبار أهم عامل لتسويق الغوريال وهو متغّير المفاجأة على الكالم المتناقل.
  أّما بالنسبة لدراسة(G. Taylor David, Strutton David and Thompson 

Kenneth, 2012 )ث اختبار عامل التعبير عن فهي تتشابه مع الدراسة الحالّية من حي
 استخدام الكالم المتناقل ومشاركة اإلعالن على اإلنترنت.على  اً حافز الذات بوصفه 

  أّما بالنسبة لدراسة(Abolghasem Mira, Laleh T. Leylan, et al., 2014) 
فهي تتشابه مع الدراسة الحالّية من حيث اختبار أثر عاملي اإلثارة والّصورة الذهنّية على 

                                                            
1 Abolghasem. Mira, Laleh. T. Leylan, et al., )2014): “The Role of Excitement and Brand Image in Word 

of Mouth”, European Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 17, pp. 170-177. 
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للعالمة التجارّية في تحفيز الكالم المتناقل عبر الحمالت اإلعالنّية، لكن باختالف بسيط 
في  أّما مستقالً  اً بدراسته اعتبر متغّير الّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية متغّير  هأنّ وهو 

 .ُمعّدالً  اً متغّير الدراسة الحالّية يعتبر 
  أّما بالنسبة لبقية الدراسات فقد كان التشابه من حيث العوامل المدروسة والمتفقة مع العوامل

 في الدراسة الحالّية.
 من حيث االختالف: .2

  اعتمدت تختلف الدراسة الحالّية عن الدراسات السابقة وخاّصة الدراسة األولى والثانّية بأّنها
 عينةالفئات العمرّية للفي ختالف اال، و عامالً جديداً لتسويق الغوريال وهو التعبير عن الذات

 .المدروسة
 كما تختلف عن الدراسة الثانّية بأّنها اختبرت أثر عوامل تسويق الغوريال على نية الشراء 

 .المتغّير اّلذي استبعدته الباحثة في الدراسة الحالّية
  الباحثة في الدراسة الحالّية على متغّير الّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية كمتغّير اعتمدت و

 ُمعّدل للعالقة بين عوامل تسويق الغوريال والكالم المتناقل.
  ّمقياس لتطوير بقّية الدراسات فقد ركزت على تطوير مقاييس لعامل اإلبداعّية، وأخرى  اأم

 صورة العالمة التجارّية.
 االستفادة: من ناحّية .3

  تكوين اإلطار النظري للبحث وذلك لندرة وجود المراجع األصةةةةةةةةةلّية فيما يتعلق بموضةةةةةةةةةوع
 تسويق الغوريال.

 .تحليل العالقات بين متغيرات البحث 

 .تصميم االستبيان باالعتماد على مقاييس المتغيرات المختارة للبحث 
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 مصطلحات البحث
  :Guerrilla Marketing تسويق الغوريال |

تهدف ة ذات فعالّية عالية وتكتيكات مبتكرة غير تقليديّ  إعالنّيةمصطلح شامل لحمالت 
بواسطة العديد  بأقل تكلفة وأقصى عائد اإلعالنّيةمن المستقبلين للرسالة  كبيرٍ  عددٍ لجذب انتباه 

بدورها تؤدي من العوامل المثيرة والذكّية اّلتي تحفز المستهلكين على نشر الرسالة اإلعالنّية طوعًا و 
 1 إلى خلق ضجة إعالمّية كبيرة.

  :Surprise|  المفاجأة
هي عبارة عن شعور مّيال للموضوعات المثيرة، وعامل قوي ُمبهر يؤدي إلى خلق ضجة 

فإذا سابقة، األفراد ال بناًء على تجارب اإلدراكات والتوقعات بين اتلالختالف نتيجةً  كبيرة، وتكون 
 2 الُمسَتقَبلة عّما هو متوقع ُتثار المفاجأة.اختلفت الرسالة 

  :Creativityاإلبداعّية | 
، وهي إنتاج شيء مبتكر التحفيزو  التفكير ومهارات واإلبداع المعرفة التقاء هي عبارة عن

 3 باستخدام الخيال واألساليب المتميزة. وحديثةٍ  جديدةٍ  وقّيم تتضمن الخروج بأفكارٍ 

  :Arousal Emotionإثارة العواطف | 
اّلتي تعمل على تنشيط العمليات المعرفّية والوجدانّية هي عبارة عن عامل مرتبط مباشرة ب

اّلتي تؤدي إلى تكوين الوعي واالهتمام واالحتفاظ ستجابة إلى المؤثرات الخارجّية قدرة اإلنسان لال
 4 بالمعلومات المرتبطة بالمثير.

  :Message Clarityوضوح الرسالة | 
عبارة عن القدرة على توصيل الرسالة اإلعالنّية بسرعة وفعالّية، وتكون مفهومة وسهلة هي 

االستيعاب، ويعتمد وضوح الرسالة باألصل على قدرة الفرد على فهم الرسالة، وكلما ازداد تعقيد 
5 الرسالة تطّلب ذلك جهود إدراكّية أكبر لدى األفراد لفهمها.

 

 
                                                            

1 Hutter. Katharina, Hoffmann. Stefan, (2011): “Guerrilla Marketing: The Nature of the Concept and 

Proposition for Further Research”, Asian Journal of Marketing, Vol. 5, No. 2, P:3. 
2 Tam. Dinh Duc, Khuong. Mai Ngoc, (2015): “The Effects of Guerilla Marketing on Gen Y’s Purchase 

Intention”, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 6, No. 4, P:192. 
3 Terkan. Remziye, (2014): “Importance of Creative Advertising and Marketing According to University 

Students’ Perspective”, International Review of Management and Marketing Journal, Vol. 4, No. 3, 

P:243. 
4 Tam. Dinh Duc, Khuong. Mai. Ngoc, Op.cit, P:192.  
5  Ibid, P:192. 
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  :ncementEnha-Selfالتعبير عن الذات | 
هي عبارة عن الطريقة اّلتي يرغب األفراد في أن يقّدموا أنفسهم بها لآلخرين بشكل إيجابي 

 1 والبحث عن ردود أفعال إيجابّية من ِقبلهم.

  :Brand Image|  للعالمة التجارّية الّصورة الذهنّية
وكّل ما يتعّلق بها من ذكريات في  عينةالّتصّورات والمشاعر المرتبطة بعالمة تجارّية م

 2 ذهن المستهلك.

  :outh (WoM)M-of-Wordالكالم المتناقل | 
ذي يدركه على أّنه نشاط غير ي الّ صال شفهي من شخص لشخص بين المرسل والمتلقّ اتّ 

، وهذا النشاط مبني إّما على تجارب عينةتجاري بما يتعّلق بعالمة تجارّية أو منتج أو خدمة م
 3.شخصّية أو نقل لتجارب أشخاو آخرين

  

                                                            
1 Jeong. Yoonha, (2014): “Effects of Activated Self-Concepts on Advertisement and Brand Attitudes”, 

Yale Review of Undergraduate Research in Psychology, Vol. 5, No. 2, P:13. 
2 Cho. Eunjoo, (2011): “Development of a brand image scale and the impact of lovemarks on brand 

equity”, Doctoral Degree, Iowa State University, Iowa, United States, P16. 
3 Buttle. F. A., (1998): "Word of Mouth: understanding and managing referral marketing", Journal of 

Strategic Marketing, Vol. 6, Issue 3, P:243. 
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 الفصل األول  
 

 

 

 

 تمهيد:
أصبح الّتسويق في وقتنا الحاضر من أهّم العناصر اّلتي تّم تأسيسها في بيئة األعمال، 
وال أحد يستطيع االستغناء عنه، وفي الوقت ذاته ال يمكن اعتباره نظامًا ثابتًا وإّنما دائم الّتغّير، 

 إليه.  حيث يّتصف بالّديناميكّية وسريعًا ما يتم إدخال استراتيجيات جديدة وتقنيات مبتكرة

حيث تسعى المنّظمات جاهدًة لجذب انتباه المستهلكين لوجودها، وتبذل كّل ما تستطيع 
، وإبقاء تلك الّصورة حّية في وتعزيزها من جهود ترويجّية مختلفة في سبيل بناء صورتها الّذهنّية

لعديد من أذهان زبائنها ألطول فترة ممكنة، وعلى الّرغم من مشروعّية الهدف وصّحته إاّل أّن ا
لتحقيق ذلك ُمطِبقًة الحصار على زبائنها،  سعيهاأثناء في المنّظمات تقع في فخ الّنمطّية والّتكرار 

مّما يدفعهم إلى الّنفور منها ومن برامجها الترويجّية؛ لتصل تلك المنّظمات بذلك إلى نتيجة معاكسة 
 تمامًا لما كانت ترنو إليه.

 Guerrilla Marketingتسويق الغوريال  لد مفهوموفي قلب هذه الفوضى اإلعالنّية و 
لتالفي تشويش المستهلكين بطرق مبتكرة، وبأقّل قدر ممكن من الّتأثيرات الجانبّية، فارضًا نفسه 
كأداة بارزة في الّترويج، حيث قلَب األساليب الّترويجّية رأسًا على عقب، من أساليب تقليدّية رتيبة 

 إلى أساليب مدهشة مشّوقة وراسخة في الّذاكرة بعمق.

 ويهدف هذا الفصل إلى:

 الّتعريف بتسويق الغوريال، وفيه: .1
 .توضيح مفهوم تسويق الغوريال ونشأته 
 .توضيح ألهّم األهداف والمبادئ لتسويق الغوريال 
 .تمييز الفروقات بين الّتسويق الّتقليدي وتسويق الغوريال 
 .توضيح أدوات تسويق الغوريال 

 تسويق الغوريال  
Guerrilla Marketing 
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 قّية فيه.وأخيرًا عرض لمزايا ومساوئ تسويق الغوريال وأهم القضايا األخال 
 الّتعريف بعوامل تسويق الغوريال، وفيه: .2

 .الّتعريف بكّل عامل من عوامل الغوريال اّلتي تناولها البحث 
  ٍعن حملة من حمالت تسويق الغوريال اّلتي قامت  توضيح كّل عامل بمثال

 بتطبيقه.
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 المبحث األول

 ماهية تسويق الغوريال

Guerrilla Marketing Essential 
 :Guerrilla Marketing Concept Birthأواًل: نشأة مفهوم تسويق الغوريال | 

الكوبّية  ورةثّ القائد عندما قام  ،1960في عام  Guerrillaالغوريال نشأ بدايًة مصطلح 
 Guerrillaوصف تكتيك الغوريال في كتابه المشهور "ب Ernesto Che Guevara جيفارا

Warfare " ّفقد نشأ مصطلح  الغارات ونصب الكمائن. شنّ  أساس على كأسلوٍب حربّي مبني
اإلسبانّية اّلتي تعني الحرب، أّما  Guerra( من الجيش وهو تصغير لكلمة (Guerrillaالغوريال 

Guerrilla ةات قتالّية صغيرة وغير تقليديّ ستراتيجيّ إاّلتي يتّم فيها استخدام  فتعني الحرب الّصغيرة، 
 وضّمنوه ،المفهومهذا مع ثّم قام المسّوقون بالّتكّيف  1.بعض المواقعهدفها إضعاف الخصم في 

وإنَّ أول من قام  بتكاليف منخفضة.ولكن إلحراز تأثيرات كبيرة  مبتكرة األعمال كوسيلة في عالم
 Jay Conradبدمج مصطلح الغوريال مع الّتسويق واّلذي يعتبر المؤّسس واألب الّروحي له هو 

Levinson اّلذي يدعى  ر هذا المفهوم بشكل واسع بعدما نشر كتابهوقد انتش"Guerrilla 
Marketing"  1984.2وكان ذلك في عام  

ُيعّد مصطلح تسويق الغوريال من المصطلحات الحديثة نسبيًا في علوم الّتسويق بشكل 
على الّشرس نافس ، والتّ المزدحمة بالّشركات الّسوق حالة فعام، وكأداة ترويجّية بشكل خاو، 

ته، وما أصاب المستهلكين من حاالت ضيق وملل من كّل ما هو تقليدي دعت إلدخال مفهوم قياد
ّشركات الغوريال إلى الّتسويق تلبيًة للحاجة الملّحة في البحث عن أدوات ترويجّية جديدة، وأتاح لل

ئل المستهلكين من جديد بعدما فشلت الوسا انتباه اّتباع تكتيكات مبتكرة ومدهشة مّكنتها من جذب
 الّتقليدّية في تحقيق ذلك.

ص للّشركات الّصغيرة والمتوّسطة  -لتسويق الغوريال جديدٍ  وكمفهومٍ -في البداية  فقد ُخصِّ
، 3الحجم فقط؛ لكي تستطيع إثبات نفسها وإبراز اسمها في األسواق نظرًا إلمكانّياتها المحدودة

منها الّثقة  ،صبحت بحاجة لتسويق الغوريال ألّنه يمنحها العديد من المّيزاتفالشركات الّصغيرة أ

                                                            
1 Nufer. Gerd, (2013): “Guerrilla Marketing—Innovative or Parasitic Marketing?”, Modern Economy 

Journal, Vol. 4, No. 9A, P1. 
2 Hutter. Katharina, Stefan Hoffmann, (2011): “Guerrilla Marketing: The Nature of the Concept and 

Propositions Further Research”, Asian Journal of Marketing, Vol. 5, No. 2, P1.  
3 Calışkan. Gokhan, (2012): “Incidence of Guerrilla Marketing Practices in Small and Medium Sized 

Turkish Exporters”, European Journal of Economic and Political Studies, Vol. 5, Issue 1, P24. 
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االقتصاد في عالم باهظ الّثمن، والبساطة في عالم معّقد، ووعي تسويقّي في و ، متقّلبٍ  ضمن عالمٍ 
 .1عالم جاهل به

اآلن وبعد ما وصل إليه هذا المفهوم، وما استطاع تحقيقه وبعد أن أثبت نفسه كأسلوب 
اجح في الّتسويق فإّنه لم َيُعد ِحكراً على الّشركات الّناشئة، بل أصبح ُيطّبق من ِقبل جميع الّشركات ن

، ليس لتحقيق األهداف التقليدّية والمتمّثلة بأرقام 2بكاّفة األحجام والمستويات وفي جميع أنحاء العالم
المستهلكين أو تدعيمه بصورة  المبيعات وكمّية األرباح المادّية فحسب، وإّنما لخلق الوعي عند

الّتمركز في الّسوق بشكل و كما ترغب الشركة بأن تكون في أذهان عمالئها،  ومختلفةٍ  جديدةٍ  ذهنّيةٍ 
 3قوّي يضاهي المنافسين.

 :Guerrilla Marketing Conceptثانيًا: مفهوم تسويق الغوريال | 
الغوريال بصفات متعددة: الّتسويق على وصفهم لتسويق الباحثين والممارسين  أجمع أغلب

 اإلبداعي، استراتيجّية إعالنّية، غير تقليدي، والمثير للمفاجأة.
في كتابه "ثورة المعروف بالّزعيم الهولندي الحالي لتسويق الغوريال  Hospesوقد عّرفه 

استراتيجّي " على أنَّه: "هجوم إعالنّي De guerrilla marketing revolutieتسويق الغوريال 
مدروس في لحظة غير متوّقعة، بطريقة مبتكرة لتوليد الّتعاطف واإلعجاب بشكل ال ُينسى، بهدف 

 4إطالق فكرة، منتج أو خدمة في الوقت المناسب وللجمهور المناسب."
"أداة تسمح للّشركات فعّرف تسويق الغوريال في كتابه "مبادئ الّتسويق" على أنَّه:  Tek  أّما
بواسطة هجمات صغيرة مفاجئة ومتكررة، ويتطّلب  حجم بإضعاف منافسيهامتوّسطة الو الّصغيرة 

 5ذلك عماًل سريعًا واستخدام الخيال المبدع."
مصطلح شامل لتسويق الغوريال وهو عبارة عن " Levinsonالباحثة مع تعريف  وتّتفق

تهدف ذات فعالّية عالّية وبأماكن غير متوقعة، وتكتيكات مبتكرة  ،ةلحمالت إعالنّية غير تقليديّ 
بوساطة العديد  سالة اإلعالنّية بأقل تكلفة وأقصى عائدمن المستقبلين للرّ  كبيرٍ  لجذب انتباه عددٍ 

من العوامل المثيرة والذكّية اّلتي تحفز المستهلكين على نشر الّرسالة اإلعالنّية طوعًا وبدورها تؤّدي 

                                                            
1 B. UJWALA, (2012): “Insights of Guerrilla Marketing in Business Scenario, International Journal of 

Marketing”, Financial Services & Management Research, Vol. 1, Issue 10, P121. 
2 Calışkan. Gokhan, “Incidence of Guerrilla Marketing Practices in Small and Medium Sized Turkish 

Exporters”, Op. Cit., P24. 
3  Overbeek. Maaike, (2012): “Empirical Research on Guerrilla Marketing: What Factors Influence the 

Usability of Guerrilla Marketing for Marketing Managers?”, Master Thesis, University of Amsterdam, 

Netherlands, P8. 
4 Ibid, P9. 
5 Ay Canan, Aytekin Pinar, Nardali Sinan, (2010): “Guerrilla Marketing Communication Tools and 

Ethical Problems in Guerilla Advertising”, American Journal of Economics and Business 

Administration, Vol. 2, Issue 3, P281. 
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 1"كبيرة. إلى خلق ضّجة إعالمّية
عّية، ومّما تقّدم نجد أّن جوهر تسويق الغوريال هو عبارة عن حمالت إعالنّية تّتصف باإلبدا 
واتهم وتعمل على مفاجأة الجمهور، وإثارة عواطفهم برسالة إعالنّية تتمّتع بالّذكاء، وُتعّبر عن ذ

 ُتنسى في أذهانهم.لتحفيزهم على نشرها من تلقاء أنفسهم وخلق صورة ذهنّية عن الّشركة ال 

 :Guerrilla Marketing Goals|  ثالثًا: أهداف تسويق الغوريال
 في كّل حملة تسويقّية تنوي الّشركات تطبيقها يجب أن تنجز بعض األهداف اّلتي تخدمها،

ل بها سواًء أكانت متمّثلة في ارتفاع أرقام المبيعات أم في زيادة األرباح وما إلى ذلك، وأن تقاب
اف الّزبون، أّما في حمالت تسويق الغوريال فيجب أن تحّقق الحملة أكثر من مجّرد األهد توّقعات

 الّربحّية االعتيادّية للّشركة، وأن تقابل بها ما يفوق توّقعات الّزبون بكثير.
ت وفيما يلي بعض األهداف العاّمة اّلتي تسعى الّشركات جاهدًة إلى تحققيها بواسطة حمال

 :وذلك من وجهة نظر الباحثةتسويق الغوريال، 
 بشكل أكبر.هم وقلوب ترك انطباع مختلف بحيث تكون راسخة في عقول المستهلكين .1
ادة ل واستشعار اإلبداع فيها، وتخلق في القلب شعورًا بالّسعترك مساحة خاّصة للعقل لتخيّ  .2

 والحّب تجاه المنّظمة وعالمتها الّتجارّية.
 اإلعالنّية طوعًا بين أصدقائهم ومحيطهم نتيجة الّشعوردفع المستهلكين لنشر الّرسالة  .3

 بالمفاجأة.

 :Guerrilla Marketing Basicsرابعًا: مبادئ تسويق الغوريال | 
بعد  Levinson هاحددإّن تسويق الغوريال يقوم على عدد من األسس والمبادئ اّلتي 

 2:، نذكر منهاالنقاطالعديد من الّتجارب اّلتي خاضها كمسّوق واستخلص منها العديد من 

ر لكي تتمّكن من إحراز االنتشا غيرةالّص  األعمال دعملباألساس  تكتيك تسويق الغورياليقوم  .1
 في مواجهة الّشركات كبيرة الحجم.

 .أياالعتماد على الخبرة والرّ أكثر من  اإلنسانيّ  فسعلى علم النّ  يعتمد تسويق الغوريال .2
لوقت، االستثمار األساسي في تسويق الغوريال ليس المال، وإّنما المتطّلبات األساسّية فيه هي ا .3

 الّطاقة، والخيال.و 

                                                            
1 Hutter. Katharina, Stefan Hoffmann, “Guerrilla Marketing: The Nature of the Concept and Propositions 

Further Research”, Op. Cit., P3. 
2 Behal. Vikas, Sareen. Sania, (2014): “Guerilla Marketing: A Low Cost Marketing Strategy”, 

International Journal of Management Research and Business Strategy, Vol. 3, Issue 1, P3. 
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إّن المبيعات في تسويق الغوريال ليست من أوائل البنود اإلحصائّية لقياس العمل، وإّنما مجموع  .4
 ة.المكاسب المعنوّية منها والماديّ 

ر من تشتيت الجهد واالنتباه على أكث ركيز على منتج واحد فقط بدالً وضع معيار للجودة والتّ  .5
 .من منتج وخدمة

الّتركيز على كسب عمالء جدد؛ وذلك بلفت انتباههم بقّوة مع الحفاظ على العمالء الحالّيين  .6
 وزيادة الّتعامل معهم.

 واحدة لتحقيق األهداف المرجّوة.استخدام مزيج من الوسائل المبتكرة في الحملة ال .7
 إّن استخدام الّتكنولوجيا الحالّية في تسويق الغوريال يساعد الّشركات في تمكين أعمالها التجارية. .8

لكن من وجهة نظر الباحثة فإّن المرونة اّلتي يتمّتع بها تسويق الغوريال تتيح للّشركات 
ة يتناسب مع طبيعة عملها، والمعطيات التسويقيّ استخدامه خارج نطاق هذه المبادئ أحيانًا بما 

لكل حملة تنوي القيام بها، مراعيًة بذلك ما يقوم به المنافسون خالل الفترة الّزمنّية اّلتي تمّر 
 بها، فكّل هذه العوامل تلعب دورًا حاسمًا في خيارات الّشركة للمبادئ اّلتي تتناسب معها.

 Comparison|  الّتقليدّي وتسويق الغوريالخامسًا: مقارنة بين الّتسويق 

between Traditional Marketing and Guerrilla Marketing:  
هناك العديد من االختالفات بين الّتسويق الّتقليدّي وتسويق الغوريال من حيث جوهر 

 :نذكرها في الجدول اآلتياألهداف والّتطّلعات، 
 .الّتقليدّي وتسويق الغوريال(: مقارنة بين الّتسويق 1/1جدول رقم )

 تسويق الغوريال قليديّ سويق التّ التّ  من حيث 

يتّطلب استثمارًا كبيرًا لألموال في  االستثمار 1
 العملّية الّتسويقّية.

االستثمار األساسي فيه هو الوقت، 
 الطّاقة والخيال.

مّوجهة للّشركات الكبيرة وبميزانّيات  الّتوجه 2
 ضخمة.

مّوجهة ألصحاب األعمال اّلذين لديهم 
 طموح كبير ولكن إمكانّياتهم محدودة. 

 مقياس الّنجاح هو المبيعات. المقياس 3
المقياس األساسّي للنجاح هو حجم 
المكاسب والمنافع الماّدّية والمعنوّية 

 وليس فقط البيع.

القواعد المدركة للّسلوك  إلىيستند  الّتجربة واآلراء. إلىيستند  االستناد 4
 اإلنساني.
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Source: Išoraite. Margarita, (2010): “Guerilla Marketing Strategy Realization Assumptions”, Vilnius 

Gediminas Technical University, 6th International Scientific Conference Business and Management, 

Vilnius, Lithuania, P385. 

 :Guerrilla Marketing Toolsسادسًا: أدوات تسويق الغوريال | 
إنَّ انخفاض فعالّية األدوات الّتسويقّية التقليدّية، وتدّني نسب تعّرض المستهلكين للّرسائل 
اإلعالنّية، وفشلها في إحداث األثر المطلوب، وتكّبد الّشركات بتكاليف باهظة، لجأت الّشركات 

إلى كّل ما هو جديد في هذا الميدان والبحث عن األدوات الفريدة والمثيرة واّلتي أثبتت إلى الّتطّلع 
جدارتها في آثارها اّلتي فاقت كّل الّتوّقعات وبأقّل الّتكاليف إلى أن تصل في بعض األحيان إلى 

 الّصفر.
 اّلتي تندرج جميعها تحت مظّلة تسويق الغوريال:وفيما يلي بعضًا من هذه األدوات 

 :Ambient Marketing | سويق المحيلالتّ  .1
أصبح مصطلح "الّتسويق المحيط" مألوفًا لدى الّناس في الّتسعينات من القرن الماضي، 
فهو ُيستخدم لوصف اإلعالنات الُملفتة لالنتباه عبر وسائل اإلعالم المحيطة بنا في البيئة 

ن نوعه، حيث ُتصّنف بأنَّها لم ُتشاهد اّلتي تظهر في إطار غير متوّقع وبشكل فريد م، 1الخارجّية

                                                            
1 B. UJWALA, “Insights of Guerrilla Marketing in Business Scenario”, Op. Cit., P124. 

 يعتمد على توسيع وتنويع األعمال. االستراتيجّية 5
يعتمد على الّتركيز في خلق ميزة بداًل 

 من الّتنويع.

األسلوب  6
 التسويقي

يعتمد على اإلعالن، البريد المباشر 
أو الموقع اإللكتروني حيث يستقّل كّل 

 منها بذاته.

األعمال الّتسويقّية يعتمد على توحيد 
 لتكمل بعضها بعضًا.

يرّكز على عدد العالقات الجديدة  يرّكز على أرقام المبيعات. األهداف 7
 المكتسبة.

8 
الوسائل 
 الّترويجّية

يعتمد على عدد قليل من الوسائل في 
الحملة الواحدة وبتكاليف باهظة في 

 الّترويج.

يعتمد على عدد كبير من الوسائل في 
الواحدة وغالبًا تكون مّجانّية أو الحملة 

 بتكاليف قليلة لتعظيم المكاسب.

9 
األسلوب 
 الّترويجي

يرّكز على الكالم والّرسائل المكتوبة 
بشكل أكبر من الوسائل الّترويجّية 

 األخرى.

يرّكز على العطاء كالهدايا، والعّينات 
المّجانّية، أو يرّكز على إشباع 

 العواطف.
 يستهدف أفراد. يستهدف مجموعات كبيرة. االستهداف 10
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اّلتي واستخدامًا بسبب انخفاض تكلفته  األكثر شهرةً غوريال نوع من أنواع تسويق الهو ، و 1من قبل
ة، فهو عبارة الكالسيكيّ  اتاإلعالن أنماط عن تقترب من العدم في بعض األحيان نظرًا الختالفه

، مباشرةً للفئة المستهدفةالمحيطة بنا والموّجهة ة في البيئة اعتياديّ  عة في مواقع غيرإعالنات موزّ عن 
تساعد على جذب انتباه بدوره يقوم بإثارة المفاجأة اّلتي تعتبر الّسمة الممّيزة للّتسويق المحيط ألّنها 

 2اّلتي يمرون بها في طريقهم.ذين يحاولون تفادي اإلعالنات المستهلكين الّ 
ط بأّنها تجعل من األماكن اّلتي من المستحيل استخدامها تتمّيز تقنيات الّتسويق المحي

اّلتي تتناسب تمامًا مع المكان الُمختار وكأّنه ُصّمم  3لإلعالن أمرًا ممكنًا لتنفيذ األفكار المبتكرة
اّلتي لّظهور ضمن هذا الّزخم اإلعالني ف من هذه الّتقنيات هو تقوية احتمالّية ادخّصيصًا له، واله

 Cutting Through theقطع طريق الفوضي لعديد من الباحثين مصطلح "أطلق عليها ا

Clutter "عن طريق قطع أفكار المستهلكين الماّرين  المحيطة اإلعالنات الّتقليدّية الناتجة عن زخم
 4وجذب انتباههم لما يريد الُمعِلن قوله.

عالن في لإل"تمركز  :هأنَّ  على سويق المحيطالتّ  Luxton and Drummondف عرَّ وقد 
جديدًا من يكون أداء اإلعالن بحيث ة بطرق غير تقليديّ و عة متوقّ العتيادية وغير االاألماكن غير 

وقد أشارا أيضًا إلى أّن الّتسويق المحيط ُيعّد أكثر جاذبّية من  5ولم يسبق ألحد القيام بذلك". نوعه
لجمهور أن يبذلوا جهدًا معرفّيًا أقّل غيره من اإلعالنات اّلتي تكون خارج المنزل؛ ألّنه يتطّلب من ا

، ألّن هذه الّطريقة من 6لمعالجة الّرسالة وبالّتالي يستطيع أن يرفع من مستوى الفائدة المحّققة
الّتسويق المبنّية على اإلبداع وخلق االنفعاالت تشمل استراتيجّيات ذكّية مع عنصر المفاجأة، 

 7اّلتي تأخذ في اعتبارها الجوانب الّسلوكية للجمهور.ّية  على مزجها بالّثقافة المحلوالقائمة أيضاً 
يندرج تحت مصطلح الّتسويق المحيط العديد من المرادفات اّلتي يتم استخدامها في عالم 

-Out-ofأو  outdoor Advertisingاألعمال وفي عالم األبحاث العلمّية في هذا المجال مثل 

home Advertising  اّلتي تواجه المستهلكين في طريقهم خارج المنزل.وكّلها تعني اإلعالنات 
                                                            

1 Abdul-Razzaq. Serrin, Ozanne. Lucie, Fortin. David, (2009): “Cutting Through the Clutter? A Field 

Experiment Measuring Behavioural Responses to an Ambient Form of Advertising”, Australian & New 

Zeland Marketing Academy (ANZMAC) Annual Conference, Malbourne, Australia, P1. 
2  Hutter. Katharina, Stefan. Hoffmann, “Guerrilla Marketing: The Nature of the Concept and 

Propositions Further Research”, Op. Cit., P5. 
3 Martinsson. Max, Semenescu. Serban-Constantin, (2012): “The ‘Ambient’ strategy to diminish the 

resistance: A study on ambient advertising and the contemporary consumer resistance towards 

advertising”, Master Thesis, Lund University, Sweden, P19. 
4 Abdul-Razzaq. Serrin, Ozanne. Lucie, Fortin. David, “Cutting Through the Clutter? A Field Experiment 

Measuring Behavioural Responses to an Ambient Form of Advertising”, Op. Cit., P1. 
5 Martinsson. Max, Semenescu. Serban-Constantin, “The ‘Ambient’ strategy to diminish the resistance: 

A study on ambient advertising and the contemporary consumer resistance towards advertising”, Op. 

Cit., P19. 
6 Abdul-Razzaq. Serrin, Ozanne. Lucie, Fortin. David, “Cutting Through the Clutter? A Field Experiment 

Measuring Behavioural Responses to an Ambient Form of Advertising”, Op. Cit., P1. 
7 Martinsson. Max, Semenescu. Serban-Constantin, “The ‘Ambient’ strategy to diminish the resistance”, 

Op. Cit., P2. 



22 | P a g e 
 

ّلب تفاعل يتط الّنوع األّولإّن أداة الّتسويق المحيط تتضّمن نوعين من األساليب اإلعالنّية، 
وى المستهلكين معه إليصال الّرسالة اإلعالنّية، وتعتبر شركة "كوكا كوال" هي الّرائدة على مست

بوات تستخدم فيها هذا الّنوع، وذلك باستخدامها آلالت توزيع ع العالم في قيامها بحمالت إعالنّية
 حيث 2010يناير الكوال أو بواسطة سّيارات الّتوزيع، فالحملة األشهر اّلتي قامت بها كانت في 

في مقهى جامعي، حيث تقوم اآللة  Happiness Machine دعىت حملةطالق إبقامت الّشركة 
 .ُمعتمدًة على تفاعل المستهلكين معها رابالشّ علب من مجّرد  بتقديم أكثر بكثير

 خمس نيويورك باستخدام في تصوير الفيلم في جامعة سانت جونز في كوينز تمّ قد و 
 هطرحتّم ة كبيرة عندما شعبيّ  ووأصبح الفيديو ذ، ًا جداً ة. وكان رد فعل الطالب عفويّ كاميرات مخفيّ 

تائج الممتازة وبعد رؤية النّ   CLIO Gold Interactive Awardجائزة صل علىوح يوتيوبعلى 
ة فيديوهات لها طالق عدّ إة من خالل سويقيّ متابعة الحملة التّ  "كوال كوكا"رت شركة لهذا الفيديو، قرّ 

 1ابع.نفس الطّ 

 .Coca Colaاّلتي قامت بها شركة  Happiness Machineحملة  (:1/1)الّشكل رقم 

فهو يعتمد على إيصال رسالته اإلعالنّية بهدوء تاّم دون أن يتطّلب ذلك  الّثانيالّنوع أّما 
، فيكون اإلعالن عبارة عن لوحة طرقّية أو استغالل ألّي مكان في الّطرقات تفاعاًل من المستهلكينّ 

 لنصب الفكرة اإلعالنّية فيه، وقد اعتمدت شركة "ماكدونالدز" على هذا الّنوع بكثافة في حمالتها
 اإلعالنّية، كما في الّصورة اآلتية:

                                                            
happiness-cola-marketing.me/ar/animation/coca-http://guerrilla-يمكن مشاهدة هذا اإلعالن على الرابط:  1

/2-machine-vending 

http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/coca-cola-happiness-vending-machine-2/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/coca-cola-happiness-vending-machine-2/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/coca-cola-happiness-vending-machine-2/
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 .s’McDonaldحمالت الّتسويق المحيل لشركة  (:2/1م )الّشكل رق

 :Sensation Marketingتسويق اإلحساس |  .2
يهدف تسويق اإلحساس إلى مفاجأة الماّرة في األماكن العاّمة من خالل فعالّيات خارجة 

الّتسويق المحيط من حيث المبدأ، لكن يختلف ، فيتشابه تسويق اإلحساس مع 1عّما يألفه الناس
إليصال  2معه من حيث الّتكرار؛ فهو عبارة عن حدث لمّرة واحدة فقط، يقوم بتنفيذه ُأناس حقيقّيون 

، وينظر الجمهور لهذا 3للجمهور، وهنا يكون المستهلك جزءًا ال يتجّزأ في هذه الفعالّية عينةفكرة م
 4حاولة اإلقناع.الحدث على أّنه للّترفيه وليس لم

 Billوكان  Flash Mobفالش موب فالّطريقة اّلتي يشتهر بها تسويق اإلحساس تدعى 
Wasik  المحّرر األكبر في مجّلةHarper  هو أول من نّظم فالش موب في العالم كتجربة

في ويعّرف الفالش موب بأّنه: "مجموعة من الّناس المنّظمين مسبقًا للّتجمع . اجتماعّية للّتسلية
5وسرعان ما يتفّرقوا." عينةمكان عاّم ألداء فعالّية موّجهة لفئة م

 

                                                            
1 Hutter. Katharina, Stefan. Hoffmann, “Guerrilla Marketing: The Nature of the Concept a Propositions 

Further Research”, Op. Cit., P5. 
2 Gieraths. Leslie, (2015): “The Effects of Viral Advertisements Containing a Sensation Marketing 

Event”, Master’s Thesis, University of Amsterdam, Holland, P6. 
3 Nufer. Gerd, Kern. Aline, (2012): “Sensation Marketing”, Reutlingen Working Papers on Marketing 

& Management, Hochschule Reutlingen, Reultlingen University, Germany, P2. 
4 Gieraths. Leslie, “The Effects of Viral Advertisements Containing a Sensation Marketing Event”, Op. 

Cit., P7.  
5 Grant. Philip Stanley, Bal. Anjali, Parent Michael, (2012): “Operatic flash mob: Consumer arousal, 

connectedness and emotion”, Journal of Consumer Behaviour, Vol. 11, Issue 3, P244. 
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اع " لصناعة حّبات الحلوى بالّنعنTic Tacإّن الحملة اإلعالنّية اّلتي قامت بها شركة "
خير مثال عن تطبيق أداة تسويق اإلحساس واستخدام طريقة الفالش موب، حيث قامت بإيصال 

هد تمثيلّي مّية االهتمام بالَنَفس ورائحة الفم، وذلك من خالل القيام بمشرسالة إعالنّية تؤّكد بها أه
يه، مّما باالّتفاق مع مجموعة كبيرة من الّناس تقوم بتمثيل اإلغماء عندما يتكّلم الّشخص المّتفق عل

تسّبب بصدمة كبيرة لهذا الّشخص مع استغراب شديد سرعان ما زال عندما قام أحدهم بإعطائه 
 لوى ووضع حّبة في فمه، عندها أفاق الجميع من غيبوبتهم المصطنعة، وقاموا باالحتفالعبوة الح

 The Worst Breath in"به، وقد أطلقت الّشركة على هذه الحملة اسم "أسوأ َنَفس في العالم" 

The World". 

 .Tic Tac حملة تسويق اإلحساس والفالش موب لشركة (:3/1)الّشكل رقم 

الذي ُيمّيز تسويق اإلحساس عن الّتسويق المحيل هو أّن األّول يعتمد  ترى الباحثة أنّ 
علي العنصر البشري بشكل أساسي إليصال الفكرة اإلعالنّية من خالل خلق جّو تفاعلي مع 
المستهلك، أّما الّتسويق المحيل فيعتمد علي العنصر الفّني والّتقني وتوزيعه في المكان المناسب 

 ين.للفت أنظار المستهلك

 :Viral Marketingالّتسويق الفيروسي |  .3
إّن الّتسويق الفيروسي هو شكل من أشكال تسويق الغوريال اّلذي يستخدم الّشبكات 

 1االجتماعّية للفت االنتباه نحو العالمات الّتجارّية والمنتجات من خالل نشر الّرسائل مثل الفيروس.

                                                            
1 Overbeek. Maaike, “Empirical Research on Guerrilla Marketing: What Factors Influence the Usability 

of Guerrilla Marketing for Marketing Managers?”, Op. Cit., P14. 
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أو غير المباشرة اّلتي  ةكلٍّ من طرق االّتصال المباشر حيث يقوم المسّوقون بنشر الّرسالة اإلعالنّية ب
تخاطب المستهلكين المستهدفين بشكل محّفز على نشر الّرسالة وإعادة إرسالها لمستهلكين آخرين 
عبر الوسائل اإلعالمّية المختلفة. ويتّم التّحفيز عبر المعلومات المبتكرة واالّتصاالت الّتكنولوجّية، 

اّلتي تنتشر في  Video clipsمقاطع الفيديو بيقًا في الّتسويق الفيروسي هي فالّطريقة األكثر تط
مع محتوى إعالمي  مقاطع مصّورةضمن  سالة اإلعالنّيةغرس الرّ  نترنت، بحيث يتمّ أرجاء شبكات اإل

 ،، وهذا ما يحّفز المستهلكين على إعادة إرسالها ألصدقائهمبشكل غير تقليدي ضمن إطار هزليّ 
قليدّية وبتكلفة تكاد ال لفزيونّية التّ التّ  للمقاطع اإلعالنّية الفيديو بديالً  مقاطعفي هذه الطريقة تعتبر و 
 1ذكر.تُ 

المثال األكثر شهرًة عربيًا وعالميًا عن  Ice Bucket Challengeلج ي دلو الثّ لعّل تحدّ 
ي المتحدّ بقيام ي حدّ ل التّ يتمثّ حيث ، اّلذي اجتاح مواقع الّتواصل االجتماعيّ  سويق الفيروسيالتّ 

تهدف إلى  هذه الحملة اّلتيدوالر لصالح  مئةبة الّتبّرع وأج فوق رأسه بسكب وعاء من الماء المثلّ 
برعات لمكافحته، ويعتمد وجمع التّ  موري صلب العضلي الجانبي الّض التّ  نشر الوعي حول مرض

دوالر  مئةيدفع أن ي، أو حدّ ذ التّ شخص يقع عليه االختيار يجب أن ينفّ  كلّ  ي على أنّ حدّ التّ 
ي حدّ ة أخرى للقيام بالفعل نفسه، وهو التّ ات عامّ يقوم باختيار شخصيّ من ثّم ، و ALSA لمؤّسسة

حّتى طال المشاهير من رؤساء وفّنانين ورجال أعمال في  ذي نال استحسان الكثيرين حول العالمالّ 
، ونشره على صفحاتهم الّشخصّية ي في الوقت ذاتهحدّ ع وتنفيذ التّ برّ بالتّ حيث قاموا ، كّل أنحاء العالم

مّما حفّز محّبيهم ومتابعيهم على استكمال هذه المبادرة، وذلك كما هو موّضح في الّشكل رقم 
رت بأكثر دّ عات قُ جمعت تبرّ فقد  ALSA مةمنظّ حصائّيات الّصادرة عن (، وبناًء على اإل4/1)

جراء هذه الحملة، وقد ُصّنفت الحملة األنجح  واحدٍ  في ظرف أقّل من شهرٍ مليون دوالر  4.4من 
 2على اإلطالق في تاريخ المؤّسسة.

                                                            
1 Hutter. Katharina, Stefan. Hoffmann, “Guerrilla Marketing: The Nature of the Concept and Propositions 

Further Research”, Op. Cit., P6. 
http://halsaeed.com/2014/08/16/ice- ،"!المشاهير؟ رؤوس على البارد الماء سكب قصة هي ما(: "2014)هاني السعيد،  2

/alsa-challenge-bucket  ،]pm 03:42 –Visited Aug 9/2017 [. 

http://halsaeed.com/2014/08/16/ice-bucket-challenge-alsa/
http://halsaeed.com/2014/08/16/ice-bucket-challenge-alsa/
http://halsaeed.com/2014/08/16/ice-bucket-challenge-alsa/
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 .Ice Bucket Challengeحملة الّتسويق الفيروسي  (:4/1ل رقم )الّشك

 :Buzz Marketing|  بخلق الضّجةتسويق ال .4
تسويق اإلشاعات أو الّتسويق الّرّنان هو أسلوب إعالني من وراء الكواليس، يقوم بتسليط 

عين المستهلك أ أمام  المتنافسةمن بين زحام العالمات الّتجارّية  عينةالّضوء على عالمة تجارّية م
الّتخاطب أو الحوار من خالل تقديم سيناريو الكتساب اختياره لها. وهو تقنّية تعتمد على قيمة 

لتوليد تناقل المعلومات من خالل الّشبكات االجتماعّية، فيتّم انتشار هذه المعلومات بسرعة وعفوّية 
ما أو  ما أو مكانٍ  ، حيث يدعى تسويق اإلشاعات بالّثرثرة الُمعدية حول شخصٍ 1بين الجمهور
 2شيء جديد.

ة عن بادرة من الكالم المتناقل اّلتي تصبح واسعة االنتشار إّن تسويق اإلشاعات هو عبار 
، فهو يعتمد على المستهلك إلطالق أولى المحادثات واالستمرار بها 3دون أن تتطّلب إنفاقًا مكّثفاً 

بهدف خلق الوعي، ويمكن للمسّوقين أن يعملوا على تشجيع مثل هذه المحادثات عن طريق توفير 
 4عطاء األفراد سببًا للحديث عن العالمة التجارّية.أحداث جديرة باالهتمام وإ 

                                                            
1 LEITÃO. Bárbara Bazzanelli, FÁVERO. Jaqueline Nicole, et. al., “Buzz Marketing: strategies to reach 

the consumer in the digital era and Obtain meaningful market interactions”, Paper presented at the VII 

National Congress of Media History, GT Digital Media History, Pontifical Catholic University of 

Campinas, Brazil, P4. 
2 Arminen. Leena, (2010): “Using Social Media Strategically for Successful Buzz Marketing”, Case: 

Spin Group, Master Thesis, Laurea University of Applied Sciences, Laurea Leppävaara, P13. 
3 Hutter. Katharina, Stefan. Hoffmann, “Guerrilla Marketing: The Nature of the Concept and Propositions 

Further Research”, Op. Cit., P6. 
4 Arminen. Leena, “Using Social Media Strategically for Successful Buzz Marketing”, Case: Spin Group, 

Op. Cit., P12. 
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رسال إأبعاد متعددة تشتمل على  ذاتة اتصال عمليّ يمكن تعريف تسويق اإلشاعات على أنَّه: "
 علىفين باإلشاعة )المستقبلين( رسائل مقنعة عن طريق وكالء اإلشاعة )المرسلين( إلى المستهدَ 

وق من نترنت أو في الواقع( واسترجاع معلومات بحث السّ شكل محادثات كالم متناقل )على اإل
 1."جربةتّ التفاصيل  عنوكالء اإلشاعة 

من المزايا الكبيرة لحمالت تسويق اإلشاعات هي إشراك المستهلكين بها وتحريك مشاعرهم 
جيعهم تجاه العالمة التجارية، مّما يوّفر لهم الّترفيه وخلق اهتمام الّناس بالحملة اإلعالنّية، وتش

فعند استخدام تسويق اإلشاعات يجب على  ،2على مشاركة الحديث عن المنتج مع معارفهم
المسّوقين دراسة الّسلوك الّشرائي لزبائن الّشركة بشكل جّيد وبحرو كبير، فهذا يمّكن المسّوق من 

 3تصميم حمالت ناجحة، والوصول إلى الّسوق المستهدف بفعالّية أكبر.
 على استخدامها ألداة  رائعٍ  واتف الّذكّية يمكن أن ُتحتذى كمثالٍ إن شركات صناعة اله

تسويق اإلشاعات، حيث تقوم هذه الّشركات بتسريب بعض الّصور والمواصفات لمنتجاتها اّلتي 
ين بتعمل على تطويرها قبل إطالقها في الّسوق، وذلك بتسليمها لوسائل اإلعالم، لتنشرها بدورها 

المة استباقّية للمنتج القادم من الّشركة، وهذا ما يعمل على تدعيم الع الّناس فتوّفر لهم نظرة
 الّتجارّية وجعل الجمهور في حالة ترّقب لصدور المنَتج.

 :Ambush Marketing|  بنصب الكمائنالّتسويق  .5

تقوم هذه االستراتيجّية الّتسويقّية عندما تحاول شركة ما ربط عالمتها الّتجارّية مع حدث 
والّترويج لنفسها دون دفع رسوم الّرعاية الّرسمّية لهذا الحدث، وذلك من أجل الحصول على معّين، 

الفوائد المتاحة للّرعاة الّرسميين فقط، كاالستفادة من خلق الوعي بعالمتها الّتجارّية على أّنها راعّية 
 4للحدث، وفي الوقت نفسه تقّلل من حّدة منافسة الّراعي الّرسمي لها.

واالستفادة  ،شركة ما عريف الّتسويق المخادع على أّنه: "نشاط تطّفلّي تقوم بهويمكن ت
جذب  وذلك من أجل ة لها خالل حدث مشهور،المنافس ما تكون  من أتعاب شركة أخرى وغالباً 

سمي وتركيز اعي الرّ الرّ  عنالي تشتيت االنتباه وبالتّ والّرأي العام المحيط بالحدث، انتباه الجمهور 
 5شركتهم."وء على الّض 

                                                            
1 Hutter. Katharina, Stefan. Hoffmann, “Guerrilla Marketing: The Nature of the Concept and Propositions 

Further Research”, Op. Cit., P6. 
2 LEITÃO. Bárbara Bazzanelli, FÁVERO. Jaqueline Nicole, et. al., “Buzz Marketing: strategies to reach 

the consumer in the digital era and Obtain meaningful market interactions”, Op. Cit., P6. 
3 Arminen. Leena, “Using Social Media Strategically for Successful Buzz Marketing”, Case: Spin Group, 

Op. Cit., P12. 
4 Dolge. Laura, Marmbrandt. Malin, (2012): “Creating Brand Awareness Through Event Marketing”, 

Master Thesis, Mälardalen University, Sweden, P11. 
5Crow. Dean, Hoek. Janet, (2003): “Ambush Marketing: A Critical Review and Some Practical Advice”, 

The Marketing Bulletin Journal, Vol. 14, Issue 1, P1. 
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بنفس  "Burger King على سبيل المثال الحملة اّلتي قامت بها شركة "برغر كينغ
باإلضافة إلى وضع الهوّية  "McDonald’sالمساحة اإلعالنّية الخاّصة بمنافسيهم "ماكدونالدز 

شعارنا"  إظهارُعذرًا ال نستطيع الخاّصة بشركة "برغر كينغ" ولكن دون وجود الّشعار مع عبارة "
 وذلك للّتشويش على الحملة المنافسة لهم، كما هو موّضح في الّصورة:

 .Burger Kingحملة تسويق مخادع لشركة  (:5/1رقم )الّشكل 

الّسريع لهذه  على الّرغم من الجهود المبذولة للحّد من الّتسويق المخادع إاّل أّن الّتطّور
لعدم وجود قواعد أو قيود مشتركة ضّده، إاّل أّنه يتّم ويرجع الّسبب حال دون ذلك،  ستراتيجياتاال

إنشاء قواعد لكّل حدث بشكل مستقّل، كفرض قيود على غير الّرعاة بمنع استخدامهم للّشعارات 
 1في منطقة الحدث وما حولها. وجودهمالخاّصة بالحدث في إعالناتهم ومنع 

 سابعًا: مزايا ومساوئ تسويق الغوريال:
وفيما لكّل نوع من أنواع الحمالت الّتسويقّية فوائد ومضاّر يمكن أن تعود على منّفذيها، 

  تسويق الغوريال:لمساوئ المزايا و اليلي نورد بعضًا من 
 :Guerrilla Marketing Advantagesمزايا تسويق الغوريال |  .أ

وبعيدًا كّل البعد عن يتمّتع تسويق الغوريال بالعديد من المزايا اّلتي تجعله مختلفًا 
 2 الّتسويق الّتقليدي، ومن هذه المزايا نذكر ما يلي:

                                                            
1 Dolge. Laura, Marmbrandt. Malin, “Creating Brand Awareness Through Event Marketing”, Op. Cit., 

P11-14. 
2 B. UJWALA, “Insights of Guerrilla Marketing in Business Scenario”, Op. Cit., P127. 
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الّنطاق الّضّيق فمن الممكن أن يتكّيف بسرعة، ومن  بسبب طبيعة توّجهه ذيالمرونة:  .1
 الّسهل نسبيًا االستجابة للّتغيير.

تبر ال، ويعوهو أحد المبادئ األساسّية اّلذي تأّسس عليه تسويق الغوريانخفاض الّتكلفة:  .2
 مناسبًا للّشركات اّلتي ال تملك ميزانّيات ضخمة للّتسويق.

الّتشّتت  فقد ُصّمم تسويق الغوريال ليصل إلى الّسوق المحّددة بدّقة مّما يقّلل منالّتوّجه:  .3
 والّضياع وعدم الفعالّية.

أّنها تّتصف بيتمّيز تسويق الغوريال بامتالكه العديد من الوسائل واألدوات اّلتي البساطة:  .4
 بسيطة وسهلة االستخدام وتعتبر مثالّية لألعمال الّتجارّية الّصغيرة.

يقوم تسويق الغوريال بتذكير الجمهور بالعالمة الّتجارّية وبشكل أكبر، والّتمركز  الّتأثير: .5
بشكل أفضل في الّسوق المستهدف، وإّن أثره يمكن أن يكون مباشرًا في أرباح الّشركة 

 1معنوّية.المادّية وال
 :Guerrilla Marketing Disadvantages|  مساوئ تسويق الغوريال .ب

بالّرغم من كّل ما يتمّتع به تسويق الغوريال من إيجابّيات إاّل أّن له العديد من الّسلبّيات 
اّلتي يجب أن يضعها كّل مسّوق في الحسبان عند وضع خّطته لحملة تسويق الغوريال، نذكر 

 2منها:
 الحملة غير مضمونة تمامًا.نتائج  .1
 ممن أفكار وأدوات للحملة وما ال يصلح. لن يكون قادرًا على الّتحديد بدّقة لما يصلح .2
 .والمجهوديتطّلب قدرًا أكبر من الّطاقة  .3
 يتطّلب استثمارًا للوقت بشكٍل أكبر. .4

la Ethical Issues in Guerril|  ثامنًا: القضايا األخالقّية في تسويق الغوريال

Marketing: 
إّن تزايد االهتمام بالحمالت اإلعالنّية بشكل ال مثيل له في الّسابق كان نتاجًا طبيعيًا 

ّننا نعيش اآلن : إللّتطّور الهائل اّلذي أحدثته ثورة االّتصاالت والمعلومات، لدرجة أصبحنا نقول
ل تأثير اإلعالن ونتيجة لذلك فقد اّتسعت دائرة الّنقاش حو  3ُحّمى اإلعالن في هذا العصر.

ومصداقّيته تحت ضغوط المنافسة اّلتي تخضع لها الّشركات، مّما دفع خبراء الّتسويق إلى ابتكار 
أنواع جديدة من اإلعالنات اّلتي تبتعد كّل البعد عن أهداف تجميل المنتج في أعين المستهلكين 

                                                            
1 Behal. Vikas, Sareen. Sania, “Guerilla Marketing: A Low Cost Marketing Strategy”, Op. Cit., P5. 
2 B. UJWALA, “Insights of Guerrilla Marketing in Business Scenario”, Op. Cit., P127. 

 .105، و، عمان، األردندار اليازوري للنشر والتوزيع، اإلعالن الفعال(: 2009علي فالح، ) .الزعبي 3
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ي اإلعالنات الّتقليدّية، بطرق مبالغ بها، وقد تكون غير صادقة ومضّللة في بعض األحيان كما ف
 وظهور تسويق الغوريال اّلذي ذهب بنا إلى عالم إعالني أكثر بساطًة وجمااًل.

ته، بساطمن رغم على الوعلى الّرغم من الّنجاح اّلذي حّققه ومازال يحّققه تسويق الغوريال 
ي بنا ّصحيح قد يؤدّ إاّل أّن تطبيق هذه االستراتيجّيات دون أن يتم تطويرها وتنفيذها على الوجه ال

الحال إلى الوقوع في المشاكل األخالقّية، وسندرج العوامل اّلتي من الممكن أن تسّبب مشاكل 
 أخالّقية على الّشكل الّتالي:

من الممكن أن يكون فّعاالً ويحّقق الهدف المنشود،  :1استخدام إثارة العواطف في اإلعالن  .1
يكون استخدامه غير الئق ويسّبب بعضًا من  إاّل أّنه ال يصلح في جميع الحاالت، وقد

على وجه الخصوو اإلعالنات اّلتي تعتمد و اآلثار الجانبّية اّلتي لم تكن في الحسبان، 
على إثارة عواطف الخوف أو إثارة الّرعب لدى المستهلكين، ألّن هذه العوامل تثير غضب 

وهذا ما حدث  2العالمة الّتجارّية.الجمهور، وقد تؤّدي إلى خلق مواقف سلبّية لديهم تجاه 
عندما أخطأت وقامت  2007عام  Turner Broadcasting Systemفعاًل لشركة 

 Mooniniteبوضع إعالنات مضيئة في الّطرقات بشكل عشوائي على شكل شخصّية 
وذلك في مدينة مانشستر  Aqua Teen Hunger Forceفي برنامج الّرسوم المتحّركة 

ض لهجمات إرهابّية، مّما أّدى إلى اختالط األمور ببعضها لدى سّكان اّلتي كانت تتعرّ 
المدينة واعتقادهم بأّنها قنابل موقوتة فتوّقفت الحركة المرورية وعّمت فوضى عارمة تسّببت 

 بمشاكل ضخمة للّشركة وكّبدتها خسائر فادحة.
رجاء أتّم نشرها في ( يبّين شكل اّللوحات اإللكترونّية المضيئة اّلتي 6/1والّشكل رقم )

 المدينة.

                                                            
1 Cass. John, (2007): “Aqua Teen Hunger Force Poses Rethink of Guerrilla Marketing Guidelines”, 

http://pr.typepad.com/pr_communications/2007/02/aqua_teen_hunge.html, [Visited Aug 9/2017 – 

04:01]. 
2 Ay. Canan, Aytekin Pinar, Nardali Sinan, “Guerrilla Marketing Communication Tools and Ethical 

Problems in Guerilla Advertising”, Op. Cit., P283. 

http://pr.typepad.com/pr_communications/2007/02/aqua_teen_hunge.html
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 .في مدينة مانشستر Turner Broadcasting System(: إعالن شركة 6/1الّشكل رقم )

ذلك ألّن الحملة اإلعالنّية اّلتي نّفذتها الّشركة لم تكن مدروسة ومطّورة على الوجه 
تلك الهجمات الّصحيح، ولم ُتعر بااًل للوضع الّراهن اّلذي كان يعيشه البلد في مواجهة 

 حيث يعيش سّكانه قلقًا متواصاًل تجاه كّل ما هو مشبوه.
فكما ذكرنا سابقًا في الّتسويق  :عن إعالنات المنافسين محاولة تشويش المستهلكين .2

المخادع عن محاولة شركة ما ربط عالمتها الّتجارّية مع حدث معين والّترويج لنفسها دون 
 عينةدفع رسوم الّرعاية الّرسمّية لهذا الحدث، أو الّتعّدي على حملة إعالنّية لشركة م

لصناعة طالء  RONAواالستفادة منها دون تحّمل الّتكاليف ذاتها، كما فعلت شركة 
لإلعالن عن أجهزة  Appleالجدران باالستفادة من اإلعالن الّطرقي اّلذي قامت به شركة 

 ذات األلوان المتعّددة كما في الّصورة الّتالية: iPodالة 
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 .iPodباالعتماد علي إعالن  RONA(: الّتسويق المخادع لشركة 7/1الّشكل رقم )

ستراتيجّية الّتمركز في أماكن تسويق الغوريال قائم على إما أّن ب: 1تشتيت انتباه الّسائقين .3
غير متوّقعة، فهي بذلك قد تسّبب بعض المخاطر، كوضع إعالنات ملفتة بمحتوياتها 
وتصميمها في منتصف الّطريق أو على الحافالت العاّمة وسّيارات األجرة أو الّسّيارات 

على  تهديدات بحوادث مرورّية محتملة.الخاّصة، مّما قد ُيفقد تركيز الّسائقين ويتسّبب ب
سبيل المثال في حملة تسويق الغوريال اّلتي قامت بها حديقة حيوانات وذلك برسم أفعى 

 تلّف حول الحافلة اّلتي تقّل الّزّوار إليها كما في الّصورة اآلتية:

                                                            
1 Ay Canan, Aytekin Pinar, Nardali Sinan, “Guerrilla Marketing Communication Tools and Ethical 

Problems in Guerilla Advertising”, Op. Cit., P284. 
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 (: حملة تسويق الغوريال لحديقة حيوانات.8/1الّشكل رقم )

إّن القيام بالّتعّدي على الممتلكات سواًء كانت الخاّصة أم العاّمة  :1الممتلكاتالّتعّدي علي  .4
دون الحصول على إذن قانوني أو من أصحاب العقارات أمٌر غير مقبول وُيصنف بأّنه 

 عمل تخريبّي، كوضع الملصقات على الجدران أو باصات الّنقل العامة.
إّن تسويق الغوريال من األنواع اإلعالنّية المرغوب بها بشّدة مادام  :2المحتوى والغاية منه .5

المحتوى صادقًا ومقبواًل، ولكن في بعض الحمالت القائمة على مواضيع عنيفة دون هدف 
لسّيارات األجرة حيث  SOPRANOSفي حملة شركة واضح فهو أمٌر ال أخالقي، كما 

ّن في الّسّيارة يوجد جّثة كما في الّشكل رقم كان ظاهرًا من صندوق سّيارتها يد بشرية وكأ
هدفها فقط لفت الّنظر تحت شعار "صغير جّدًا، ولكّنه ملحوظ  ولكّنها كانت لعبة (،9/1)

مّما أّدى إلى تبليغ الّشرطة  "،A bit creepy, but certainly noticeableبالّتأكيد" "
الّتفسير فإّن ذلك قد يؤّدي إلى من ِقبل بعض الماّرة، فعندما يكون هناك أي هفوات في 

 الّتقليل من فعالّية اإلعالن.

 

 

                                                            
1 Ay. Canan, Aytekin Pinar, Nardali Sinan, “Guerrilla Marketing Communication Tools and Ethical 

Problems in Guerilla Advertising”, Op. Cit., P284. 
2 Nathwani. Ashish, Sanjay. Bhayani, “Ethical Issues of Guerilla Marketing”, Op. Cit., P439. 
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 .SOPRANOS(: حملة تسويق غوريال لشركة 9/1الّشكل رقم ) 

الجزء األهّم من القضايا األخالقّية في تسويق الغوريال، وهو تبّني  ة االجتماعّية:التوعي .6
الّشركات للقضايا االجتماعّية والّتوعوّية باستخدام تكتيكات تسويق الغوريال المبتكرة كجزء 
من مسؤولّيتها تجاه المجتمع بما يخدمه ويقّومه، وذلك إليصال الفكرة بشكل إبداعي ومحّبب 

واضيع األشهر اّلتي قامت الّشركات بتبّنيها وأحدثت ضّجة كبيرة لدى الجمهور، ومن الم
بوضع األلمانية  الكبيرة أحد المتاجرحيث قام  جمع الّتبرعات للفقراء،إعجابًا بفكرتها هي 

يه األطفال الفقراء من بما يعان ذكيرللتّ  ؛عربات المشتريات على قاعدةألطفال فقراء صور 
على  عبر الرابط المكتوبجوع، وحّثهم على الّتبّرع لهم مباشرة عبر المنّصة اإللكترونية 

 العربة.
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 (: حملة تسويق الغوريال لجمع التبرعات للفقراء.10/1الّشكل رقم )

من المواضيع االجتماعّية الهامة أيضًا تحتاج إلى حمالت توعية تعتبر  ة المرورّية:التوعي .7
مستمّرة لضبط القيادة بسرعات جنونّية قد تودي بحياة أناس أبرياء، فهذه الفكرة قامت فعاًل 
في أستراليا بتكليف من مجلس المشاة، حيث قاموا بإيصال الفكرة بشكل ذكي وبسيط للغاية 

مثيله بقضبان الّسجن اّلذي يمكن أن يؤّدي الحال إليه من خالل استغالل ممّر المشاة وت
إن لم يلتزم الّسائقون بقوانين القيادة وضبط الّسرعة، وكان شعار هذه الحملة "ال ُتسرع" 

“Don’t Speed”. 

 
 (: حملة تسويق الغوريال لتخفيف سرعة القيادة.11/1الّشكل رقم ) 
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تي من الممكن أن تكون االجتماعّية واألخالقّية الّ ومن الّصعب جّداً حصر كاّفة المواضيع 
االلتزام بأخالقّيات الّتسويق باعتبار  من ِقبل الّشركات، لذلك وبشكل عام فعلى الّشركات محّل تبنٍّ 

أّن جوهر الّتسويق ومحّركه هو تحقيق الّتنمية المستدامة ورفاهّية المجتمع، واالعتماد على مبدأ 
 1والّربحّية االجتماعّية مؤّشران على كفاءة األداء. أّن الّربحّية المادّية

  

                                                            
 .22، واألردن عّمان، والتوزيع، للنشر العلمّية اليازوري  دار ،الحديث للتسويق العلمّية اأُلسس ،(2007) وآخرون، حميد .الطائي 1
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 انيالمبحث الث   

 عوامل تسويق الغوريال 

Guerrilla Marketing Factors 
 تمهيد:

إلى غالبًا تي تأتي في الوقت والمكان الخطأ و قليدّية الّ معظم الحمالت اإلعالنّية التّ  إنّ 
اّلتي المستهلكين تجاه هذه اإلعالنات، قين لردود أفعال همال المسوّ إ خص الخطأ، كانت نتيجة الشّ 

ة خصّية للمستهلكين واألوقات الخاّص تعتمد على خطط وأساليب تسويقّية تتداخل مع المساحات الشّ 
ياح الرّ كفما كان ينفع سابقاً أصبح اليوم  ،فاإلعالن على وجه الخصوو يعكس مزاج العصر 1بهم.

كنولوجيا إلى الميدان أحدثت صاالت ودخول التّ د تطّور االتّ وبمجرّ ، اً تي تطير دون أن تترك أثر الّ 
  2.سويقة في عالم التّ نقلة نوعيّ 

ة شرك ر بها، فكلّ تي تؤثّ ة تأثير تسويق الغوريال تنبع من مجموعة من العوامل الّ إّن قوّ 
ا حملة إعالنّية تقوم به تائج لكلّ ة صغيرة كانت أم كبيرة تحلم بأن تحصل على أفضل النّ تجاريّ 

ث، وإنّما هذا لن يأتي عن عب ة، لكنّ جاريّ أفكارها، أو عالمتها التّ أو خدماتها، أو لترويج منتجاتها، 
ر في فّ اتها اّلتي يجب أن تتو ة وسلوكيّ فس البشريّ رة في النّ يأتي من البحث عن أكثر العوامل المؤثّ 

ة لة اإلعالنيّ تي إذا توافرت في الحمكتيكات الّ قنيات والتّ ق بالتّ حمالتها اإلعالنّية، هذه العوامل تتعلّ 
 سلوك المستهلك. في اً أثرًا كبير  أحدثت

 منها ةوء على عوامل تسويق الغوريال وخاّص في سياق ذلك يأتي هذا المبحث لتسليط الّض 
وذلك  المستهلكعبير عن ذات سالة اإلعالنّية، التّ اإلبداعّية، المفاجأة، إثارة العواطف، وضوح الرّ 

 جارّية.ل وتشكيل صورة ذهنّية عن العالمة التّ الرتباط هذه العوامل بسلوك الكالم المتناقَ 

 عوامل تسويق الغوريال: وفيما يلي شرح ألهمّ 

 :Creativityأواًل: اإلبداعّية | 
على لديها القدرة فتعتبر اإلبداعّية في اإلعالنات أداة فّعالة لكسر فوضى وسائل اإلعالم، 
بدور اإلبداعّية ًا الوصول إلى عقول المستهلكين وبناء االنطباع المرغوب، وقد تّم االعتراف عالميّ 

                                                            
1 Martinsson. Max, Semenescu. Serban-Constantin, “The ‘Ambient’ strategy to diminish the resistance”, 

Op. cit., P2. 
2 Mukkelli. Vijetha, (2014): “The Relationship Between Creative Advertising and Advertising 

Effectiveness”, International Research Journal of Marketing and Economics, Vol. 1, Issue 5, P39. 
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سويقّية يجعلها ات التّ فاإلبداع في االستراتيجيّ  .1مارسينوالمُ  يناألكاديميّ  في اإلعالن بين وأهمّيتها
فاألفكار المراد إيصالها األسلوب،  مسواًء كانت بالفكرة أ 2لبّيةسائل السّ تبرز في عالم مليء بالرّ 

، ويكمن االختالف في أسلوب طرحها اإلبداعّي المختلف عّما اعتاد عليه المستهلكون  غالباً هي ذاتها
هم، ومن الممكن أن يجعل وذلك يلعب دورًا كبيرًا في بناء أو تعزيز صورة ذهنّية قوّية في أذهان

 .جارّيةالعالمة التّ ن أنفسهم أداة ترويجّية لصالح و المستهلك

إنتاج شيء مبتكر وقّيم تتضّمن الخروج بأفكار ويمكن تعريف اإلبداعّية بأّنها عبارة عن: "
جديدة وحديثة باستخدام الخيال واألساليب المتمّيزة، وذلك من خالل التقاء المعرفة واإلبداع ومهارات 

 3 الّتفكير والّتحفيز."

تشترك في فئة منتج معّين، واّلتي تقوم بتقديم نفس المزايا جارية اّلتي إّن معظم العالمات التّ 
ة، وتعمل على تلبّية نفس االحتياجات للمستهلكين، تسعى إليجاد الطرق اّلتي تتميز بها الوظيفيّ 

اإلبداعّية في  ق ذلك من خالل استثمار عاملعن منافسيها، وتتمركز بشكل مختلف عنهم، ويتحقّ 
ة وخلق صورة متمّيزة لها في أذهان المستهلكين بحسب جاريّ مة التّ لزيادة قيمة العال ؛اإلعالن

تي قامت على تحليل أثر اإلبداعّية على المستهلكين، وتبّين أيضًا أّن اإلعالنات اّلتي راسات الّ الدّ 
 4تحتوي على عنصر اإلبداعّية كانت محبوبة بشكل أكبر من ِقبلهم.

 :ة عناصروتحتوي اإلبداعّية على عدّ 
يء ات على أّنها األصالة الُمدركة للفكرة أو الشّ األدبيّ  فهي كما تنّص  :Noveltyالحداثة |  .1

ها تمّثل ، فالحداثة هي وصف مشترك مع اإلبداع ولكنّ مألوفاّلتي تعطيها طابعًا فريدًا وغير 
األولى  ،ة على اثنتين من الخصائصدّ وتشمل الجِ  5عنصرًا واحدًا فقط من عناصر اإلبداعّية،

انية هي إعطاء ا هو مألوف لدى الجمهور، والثّ أي الخروج عمّ  االختالف عن القاعدةهي 
ق طرّ وذلك من خالل طرح فكرة إعالنّية جديدة من نوعها ولم يسبق ألحد التّ د فرّ بالتّ شعور 
ل الذي يتم به تحكيم ما إذا المعيار األوّ  هي بعض الباحثين على أّن الحداثة وُيصرّ  إليها.

                                                            
1 Mukkelli. Vijetha, “The Relationship Between Creative Advertising and Advertising Effectiveness”, 

Op. Cit., P39. 
2 Martinsson. Max, Semenescu. Serban-Constantin, “The ‘Ambient’ strategy to diminish the resistance”, 

Op. Cit., P2. 
3 Terkan. Remziye, (2014): “Importance of Creative Advertising and Marketing According to University 

Students’ Perspective”, International Review of Management and Marketing Journal, Vol. 4, No. 3, 

P:243. 
4 Mukkelli. Vijetha, “The Relationship Between Creative Advertising and Advertising Effectiveness”, 

Op. Cit., P40-41. 
5 Mercanti-Guérin. Maria, (2008): “Consumers’ perception of the creativity of advertisements: 

development of a valid measurement scale”, Recherche et Applications en Marketing: English Edition, 

Vol. 23, Issue 1, P101. 
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ركة فعلى سبيل المثال حملة تسويق الغوريال اّلتي قامت بها الشّ  1كانت الفكرة إبداعّية أم ال.
على هي خير مثال  ياحة في أوروبالتشجيع السّ  (SNCF)كك الحديدّية الوطنّية الفرنسّية للسّ 

اس ريق وإثارة فضول النّ الطّ  في بوضع بابد والخروج عن المألوف، حيث قامت فرّ تجسيد التّ 
ول األوروبّية من إحدى الدّ  اً لفتحه، وعندها سوف تظهر لهم شاشة يرون من خاللها ُأناس

، كما Europe is just next door"2"تحت شعار  معهم مباشرًة، وذلك ويتفاعلون  المجاورة
 (:12/1كل رقم )في الشّ 

 
ك الحديدّية كركة الوطنّية الفرنسّية للسّ اّلتي قامت بها الشّ (: حملة تسويق الغوريال 12/1كل رقم )الشّ 

(SNCF.) 
إّن المالءمة هي انعكاس لكيفّية  :Relevanceالمالءمة )ذات صلة وثيقة بالموضوع( |  .2

جديد  سالة اإلعالنّية، فليس كلّ دها اإلعالن وإغناءها لقيمة الرّ مساهمة المعلومات اّلتي يجسّ 
من اإلعالنات اإلبداعّية إن لم يستطع المستهلكون إدراك معانيه. ضف وغريب يمكن أن ُيصنّ 
عاتهم بشيء مختلف يعتبر ابقة، فعند مقابلة توقّ ناتجة عن تجاربهم السّ  فتوّقعات المستهلكين

ركة بالمنتج أو بالشّ  اً مرتبط اً نذلك إبداعًا، لكن إذا لم ينقل هذا العنصر اإلبداعي معنى معيّ 
ة في نفق محطّ  s’Layفالحملة اإلعالنّية اّلتي قامت بها  3تنتفي منه. -عاإلبدا –فة فهذه الّص 

                                                            
1 Tam. Dinh Duc, Khuong. Mai Ngoc, (2015): “The Effects of Guerilla Marketing on Gen Y’s Purchase 

Intention”, International Journal of Trade Economics and Finance, Vol. 6, No. 4, P:192. 
 . https://www.youtube.com/watch?v=RqGoehunm1U&t=35s يمكن مشاهدة اإلعالن عبر الرابط: 2

3 Tam. Dinh Duc, Khuong. Mai Ngoc, “The Effects of Guerilla Marketing on Gen Y’s Purchase 

Intention”, Op. Cit., P:192. 

https://www.youtube.com/watch?v=RqGoehunm1U&t=35s
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Jackson  ّركة من مه الشّ في مدينة شيكاغو هي خير مثال على االرتباط الوثيق بين ما تقد
اس فق لكي توصل للنّ منتجات وحملة تسويق الغوريال، حيث قامت بوضع البطاطا في سقف النّ 

عون، يبس هي أقرب إليهم مّما يتوقّ خدمونها في صناعة رقائق الشّ فكرة أّن البطاطا اّلتي يست
 (.13/1كل رقم )ح في الشّ وذلك كما هو موضَّ 

 .Lay’sجارّية (: حملة تسويق الغوريال اّلتي قامت بها العالمة التّ 13/1كل رقم )الشّ 

األسلوب والبراعة ة عبارة عن فالمعايير الجماليّ  :Aestheticsة | الخضوع للمعايير الجماليّ  .3
ة لإلعالن قليديّ سالة بشكل منسجم، وذلك من خالل كسر بعض القواعد التّ م للرّ في البناء المنظّ 

يجب أن  معيارانولألسلوب الجمالي  ،1فاعل مع المستهلكينبشكل يجمع بين اإلعالن والتّ 
عامل معه، أي أاّل يكون خارج نطاق المنطق ويصعب التّ  ؤ بهنبّ قاباًل للتّ ع بهما، أن يكون يتمتّ 

اّلتي تعمل  Kit Katفقد قامت شركة  2.عنصر المفاجأةوبنفس الوقت يجب أن يحتوي على 
 ,have a Break"عار شّ عبر ال Breakراحة ستباال Kit Katدائمًا على ربط أكل شوكوال الة 

have a Kit Kat” ريق كما في في الطّ  للّراحةإلى واقع ملموس عبر توفير مساحة  هبتحويل

                                                            
1 Tam. Dinh Duc, Khuong. Mai Ngoc, “The Effects of Guerilla Marketing on Gen Y’s Purchase 

Intention”, Op. Cit.,  P192. 
2 M. Wallend, G. Zinkhan, and L. S. Zinkhan, (1981): “Cognitive Complexity and Aesthetic Preference”, 

in SV – Symbolic Consumer Behavior, E. C. Hirschman and M. B. Holbrook, Eds. New York, NY: 

Association for Consumer Research, http://acrwebsite.org/volumes/12227/volumes/sv04/SV-04 , 

[Visited Aug 9/2017 – 09:35 PM]. 

http://acrwebsite.org/volumes/12227/volumes/sv04/SV-04
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 (:14/1كل رقم )الشّ 

 
 .Kit Katجارّية حملة تسويق الغوريال للعالمة التّ (: 14/1)كل رقم الشّ 

رت لتصبح أكثر إبداعًا، فاإلبداعّية تزيد من هات الحالّية لصناعة اإلعالن قد تغيّ وجّ إّن التّ 
جارّية، فيمكن لفكرة ناجحة تحتوي على الكثير من اإلبداع أن تعطي العالمات قيمة العالمة التّ 

تعمل اإلبداعّية على جذب انتباه العمالء سنوات. و  منإلّيه  تسعىه المطلوب الذي وجّ ة التّ جاريّ التّ 
 1 المستهلكين. عندمن خالل األفكار الجديدة المطّورة والمفيدة بحيث تخلق أثرًا إيجابيًا 

 :Advertising Message Clarityسالة اإلعالنّية | ثانيًا: وضوح الرّ 
نّية سالة اإلعالظر إلى مفردات الحملة اإلعالنّية كسلسلة حلقات مّتصلة، فإّن الرّ عند النّ 

ه سواء كانت تلخيص وتوصيل ما يرغب المعلن قولواألقوى في الحملة،  تبرز بصفتها الحلقة األهمّ 
بذولة ة الجهود المخالفًا لبقيّ  ،رى تتمّثل بقمة جبل الثلج التي يراها المتلقيمن جهة، ومن جهة أخ

 ور.ز النّ األخرى وراء الكواليس إلخراج هذه الحملة إلى حيّ 
ة بالغة تجعلها محل اهتمام وعناية القائمين على سالة اإلعالنّية أهميّ من هنا، فإّن للرّ 
باته، تفاصيله وتشعّ  سالة على الموقف اإلعالني بكلّ الرّ  بيعي أن يقف معدّ الحملة، لذا كان من الطّ 

                                                            
1 Sharma. Pooja, (2012): “Advertising Effectiveness: Understanding the Value of Creativity in 

Advertising”, a Review Study in India, Online Journal of Communication and Media Technologies, 

Vol. 2, Issue 3, P4-5. 
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 1ة للحملة.سالة شكاًل ومضمونًا على ضوء األهداف العامّ ى يصل إلى تحديد الرّ حتّ 

وأن  ،هل تفسيرهاسالة اإلعالنّية يجب أن تكون واضحة ومن السّ د الباحثون أّن الرّ يؤكّ 
، فمهما 2رويج له لضمان نجاح الحملة اإلعالنّيةتّ ال ذي يتمّ ركة أو المنتج الّ تكون ذات صلة بالشّ 

 رورة أنّ ليس بالّض ف ،ةجاريّ كان في اإلعالن من حداثة وإبداع له صلة بالمنتج أو العالمة التّ 
 .4ي إلى سوء فهمهاسالة يؤدّ ، وإّن عدم وضوح الرّ 3سالة اإلعالنّيةالجمهور سيفهم قصد الرّ 

سالة اإلعالنّية على أّنها: "القدرة على توصيل الرّ  سالة اإلعالنّيةيمكن تعريف وضوح الرّ و 
سالة باألصل على قدرة بسرعة وفعالّية، بحيث تكون مفهومة وسهلة االستيعاب، ويعتمد وضوح الرّ 

سالة تطّلب ذلك جهودًا إدراكّية أكبر لدى األفراد ما ازداد تعقيد الرّ سالة، فكلّ الفرد على فهم الرّ 
 5لفهمها."

استراتيجّية تقوم  فهو، لخلق جدلسالة اإلعالنّية ق الغوريال تحتاج الرّ وفي حمالت تسوي
اها أصحاب األعمال ينبغي أن يتبنّ  كمااجحة لكسب األنظار. جارّية النّ معظم األعمال التّ  ابه

ة في عرٍض له: "إذا لم تقّدم تناقضًا ذات مرّ  Bill O’Reillyغيرة منها. وكما قال وخاصًة الّص 
ة مكّونة من شيء يتم عبر خطّ  فخلق الجدل لتسويق أيّ  اس لن يصغوا أو يشاهدوا".النّ وإثارة فإّن 

 6 ثالث خطوات:
 سبة لك.ل بالنّ أوضح رسالتك، وماذا تريدها أن تمثّ  .1
 م رسالتك بطريقة تخلق إثارًة وجداًل.أعد صياغة رسالتك بألفاظ أخرى، أو قدّ  .2
 .ةتيجة المرجوّ فّعل هذا الجدل كي تحصل على النّ  .3

وترى الباحثة أّن خلق الجدل ال يتّم إاّل عبر اّلرسائل اإلعالنّية المشّوقة، وذلك عبر 
الغموض اّلذي يّتضح تدريجياًّ، فليس بالّضرورة أن يكون اإلعالن واضحًا منذ البداية وإاّل فلن 

مرحلة من يجذب االنتباه إليه بشكل كبير، لكّن وضوح الّرسالة اإلعالنّية أمٌر مهّم أن يحدث في 

                                                            
، لنا للخدمات الثقافية والطباعة الرسالة اإلعالنية )بحث في تقنيات التوصيل والتأثير ورد الفعل(العّمار أحمد، )بدون سنة نشر(،  1

 .31والنشر والتوزيع، دمشق، و
2 Mari. Bergan Hæreid, Solveig. Indregård, (2015): “Guerrilla Marketing: A low-cost strategy for 

startups”, Master Thesis, Norwegian University of Science and Technology, Norway, P9. 

3 Tam. Dinh Duc, Khuong. Mai Ngoc, (2016): “Guerrilla marketing’s effects on Gen Y’s word-of-mouth 

intention – a mediation of credibility”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 28, 

Issue 1, P:6. 
 .43ذكره، و، مرجع سبق )بحث في تقنيات التوصيل والتأثير ورد الفعل( الرسالة اإلعالنيةأحمد،  .العّمار 4

5 Tam. Dinh Duc, Khuong. Mai Ngoc, “The Effects of Guerilla Marketing on Gen Y’s Purchase 

Intention”, Op. Cit., P:192. 
 ترجمة أماني الدجاني، العبيكان للنشر.، سرًا ناجحًا لتنمية المبيعات 49أسرار التسويق،  :(2006فينكلستين، ) .رون  6
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مراحل اإلعالن األخيرة، وإاّل فلن يستطيع المستهلك أن يفهم الّرسالة ولن يحّقق أّي هدف منشود 
 للحملة اإلعالنّية.

في سلسلة حمالت تسويق الغوريال اّلتي  Coca Colaإّن ما قامت به العالمة الّتجارّية 
قامت بها خير مثال للوضوح الّتدريجي للّرسائل اإلعالنّية اّلتي ترغب بإيصالها لمستهلكيها، فعلى 

في يوم الّصداقة  1Cola Friendship Machine-Cocaسبيل المثال الحملة اّلتي ُتسّمى 
ب الكوكا كوال ولكن بشكل مختلف، فقد العالمي، حيث قامت الّشركة بوضع آلة بيع عبوات مشرو 

كان طولها مضاعف عن اآلالت الّتقليدّية بحيث ال يستطيع أّي شخص أن يشتري بمفرده، إاّل 
بالّتعاون بين شخصين أحدهما يصعد على أكتاف اآلخر ليستطيع الوصول والّشراء، كما هو 

تجاوز الّصعاب وهذا ما أرادت  (، فالّتعاون بين األصدقاء ُيمّكن من15/1موّضح بالّشكل رقم )
من حملتها اإلعالنّية، وكمكافأة للمتعاونين فشراء عبوتين كان بسعر عبوة  Coca Colaإيصاله 

 واحدة في هذا اليوم فقط.

 
 .Coca-Cola Friendship Machine(: حملة 15/1الّشكل رقم )

 :Surpriseثالثًا: المفاجأة | 
ر ى اآلن يوجد ندرة في توفّ ما ُيعرف عن المفاجأة ينبع أساسًا من علم النفس، وحتّ  إنّ 

                                                            
 . https://www.youtube.com/watch?v=WCUlRsOgNo4&t=4s هذا اإلعالن على الرابط التالي:يمكن مشاهدة  1

https://www.youtube.com/watch?v=WCUlRsOgNo4&t=4s
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لعامل المفاجأة في أدب سلوك المستهلك، حيث تعتبر المفاجأة في علم النفس  اإلطار المفاهيمي
د ي إلى قطع األنشطة الجارية، وهي حالة عاطفّية وعقلّية ينتج عنها نمط محدّ حدث متباين يؤدّ 

 1 ود الفعل على العديد من األصعدة:من رد
 خصي.عور الشّ ل بالشّ ذي يتمثّ الّ  اتيالذّ عيد على الّص  .1
في  راتغيّ ي تحدث في الجسم كالتّ رات التّ غيّ ر عن التّ ذي يعبّ الّ  الفسيولوجيعيد على الّص  .2

 س.نفّ القلب أو معدالت التّ  ضربات
ين على الوجه كفتح العين عينةز المفاجأة بخلق تعابير محيث تتميّ  لوكيالسّ عيد على الّص  .3

 ق البصري واالستيعاب.حقّ وذلك لمساعدة التّ  ،والفم ورفع الحاجبين
عبارة عن شعور مّيال أّنها: "بأّما في العلم القائم على سلوك المستهلك فتعّرف المفاجأة 

لالختالفات بين ي إلى خلق ضّجة كبيرة، وتكون نتيجًة للموضوعات المثيرة، وعامل قوّي ُمبهر يؤدّ 
رة تختلف عّما هو ابقة، فإذا كانت الرّ عات بناًء على تجارب األفراد السّ وقّ اإلدراكات والتّ  سالة المصوَّ

2 ع عندها ُتثار المفاجأة."متوقّ 
 

عن  ُمدهشسبانيا مثال إفي  Al Macaroneإّن الحملة اّلتي قامت بها سلسلة مطاعم 
الطريق مرتبطين  علىال، وذلك عندما وضعت إعالنين عامل المفاجأة في حمالت تسويق الغوري

كل رقم ببعضهما عبر الجبنة في البيتزا داللة على جودة الجبنة المستخدمة فيها، كما في الشّ 
(16/1:) 

 
 .Al Macaroneحملة تسويق الغوريال للعالمة التجارّية (: 16/1)الشكل رقم 

                                                            
1 Derbaix Christian, Vanhamme Joëlle, (2003): “Inducing word-of-mouth by eliciting surprise”, pilot 

investigation, Journal of Economic Psychology, Vol. 24, Issue 1, P3-5. 
2 Tam Dinh Duc, Khuong Mai Ngoc, “The Effects of Guerilla Marketing on Gen Y’s Purchase Intention”, 

Op. Cit., P192. 
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العب ًا في اإلعالن، حيث تعتبر الّ المفاجأة تلعب دورًا حيويّ  راسات تبّين أنّ بحسب الدّ 
رائّية، وتحفيز وايا الشّ ئيسي في تشكيل المواقف الفردّية تجاه اإلعالنات، كما تساعد على تعزيز النّ الرّ 

ة بشكل فّعال في بناء عالقة قوّية مع العمالء، وخاّص  ُتسهمالكالم المتناقل اإليجابي، وأيضًا 
 1.مزاج األشخاو وسلوكهمعلى  اً إيجابيّ  اً لها تأثير  الممزوجة بالفكاهة حيث تبّين أنّ المفاجأة 

 :Arousal Emotionرابعًا: إثارة العواطف | 
ترتبط بقّوة  إذلوك ر على السّ إّن العواطف عبارة عن مشاعر غير منضبطة نسبيًا تؤثّ 

لها العديد من العناصر  ألن يكون جارب العاطفّية تميل التّ  فكلّ  .خصّيةوافع، والشّ الدّ و االحتياجات، ب
 2:مات المشتركةأو السّ 

ي يلبّ  العواطف غالبًا ما تنشأ عن أحداث محيطة )مثل عرض إعالن، أو استهالك منتج ما .1
 .ر عقلي معّينيكون لها تصوّ  (حاجة ما

يد من عّرق، كما تز التّ ساع بؤبؤ العين، وزيادة مثل اتّ  رات فسيولوجّيةتترافق العواطف مع تغيّ  .2
 .فيهكر م وتعزيز مستوى السّ ضغط الدّ و  نفس، ومعّدل ضربات القلب،سرعة التّ 

العواطف بشكٍل عام تكون مصحوبة بالفكر المعرفي، فتختلف أنواع األفكار والقدرة على  .3
 .لنوع العاطفة ودرجتهافكير المنطقي تبعًا التّ 

وما  ي للبكاء،الحزن يؤدّ و ي إلى الهرب، الخوف يؤدّ مثاًل فات مرتبطة بالعواطف، لوكيّ إّن السّ  .4
 إلى ذلك. 

 فرد يشعر بالحزن والفرح والغضب والخوف ة، فكلّ اتيّ العواطف تنطوي على المشاعر الذّ  إنّ  .5
 فرد آخر. بشكل مختلف عن أيّ 

ها تحمل عنصرًا يحرو المعلنون على استخدام عامل إثارة العواطف في إعالناتهم ألنّ و 
 3ل جوهر العاطفة.اتية تمثّ كاإلعجاب من عدمه، فإّن هذه المشاعر الذّ ًا تقييميّ 

اّلتي تعمل ات المعرفّية والوجدانّية "عامل مرتبط مباشرة بالعمليّ أّنها: بُتعّرف إثارة العواطف 
ي إلى تكوين الوعي واالهتمام اّلتي تؤدّ رات الخارجّية لمؤثّ لالستجابة ا على على تنشيط قدرة اإلنسان

 4واالحتفاظ بالمعلومات المرتبطة بالمثير."

                                                            
1 Ilyas. Shuja, Ahmed. Ishfaq, (2014): “The Effect of Surprise and Positive Moderators on Attitude 

towards AD in Humorous TV Advertising”, Proceedings of 9th International Business and Social 

Science Research Conference, Dubai, UAE, P3-4. 
2 Hawkins. Del, L.Mothersbaugh David, (2010): Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, 

McGraw-Hill, New York, eleventh Edition, P378. 
3 Ibid, P379. 
4 Tam. Dinh Duc, Khuong. Mai Ngoc, “The Effects of Guerilla Marketing on Gen Y’s Purchase 

Intention”, Op. Cit., P192.  
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م بال شك في أّنها: "المشاعر اّلتي ال تعتمد على العقل، واّلتي تتحكّ ببينما عرّفها )عجوة( 
على أساسها اإلدراك  ئيسّية اّلتي يتمّ ق إليه ونوعها، وهي أحد العوامل الرّ كمّية المعلومات اّلتي تتدفّ 

 1صال."االنتقائي لمواد االتّ 

الشعور لدى مارس جميع األساليب اّلتي تستثير العاطفة تأثيرًا تلقائّيًا على مستوى الّ تُ 
ل ما ينشأ في لّية بطبيعتها، بمعنى أّنها أوّ األفراد، وذلك ألّن االستجابات الوجدانّية العاطفّية هي أوّ 

عن صلتها مباشرًة  ظر، وغالبًا ما ُتستخدم إثارة العواطف في اإلعالن بغض النّ 2عملّية تفكير أيّ 
 جارّية لربطها بعواطف المستهلكين، وذلك ألنّ ركة تبتكرها لعالمتها التّ الشّ  لكنّ  ،بأداء المنتج

ز عة من األدوار في اإلعالن، فالمحتوى العاطفي في اإلعالنات يعزّ العواطف تلعب مجموعة متنوّ 
 عملّية اإلدراك، رة والحاسمة فياالنتباه هو الخطوة المبكفمن اهتمام الجمهور، ويجذب انتباههم، 

االستجابة العاطفّية ألحد اإلعالنات  وُتعدّ  3.اكرةسوخ في الذّ ز أيضًا من قدرات الحفظ والرّ وُتعزّ 
ي إلى ردود فعل عاطفّية من تي تؤدّ سائل اإلعالنّية الّ فالرّ  ،4اجحصال النّ ًا في عملّية االتّ جزءًا حيويّ 

داقة هم أكثر عرضة للمتابعة أو العائلة أو الّص  ض المباشر للحبّ عرّ فء من خالل التّ الفرح أو الدّ 
سائل اإلعالنّية المحايدة في العواطف وتزيد من قيمة اإلعالن وتكرار مشاهدة اإلعالن من الرّ 

سائل العاطفّية بطريقة أكثر شمولّية من أيضًا معالجة الرّ  ة بشكل إيجابي، وكما تتمّ تجاريّ والعالمة الّ 
5.لمحايدة، ويتبع ذلك لتمّيز العواطف بحالة من اإلثارة الفسيولوجّيةسائل االرّ 

المعلنون يهدف حيث  
6إلى إثارة عواطف المشاهدين في الحمالت اإلعالنّية لثالثة أهداف أساسّية وهي: المعاصرون 

 

 جارّية.ة من المنتج أو العالمة التّ ة مستمدّ ذاتها فائدة هامّ  العواطف بحدّ أّن  .1
 جارّية بفعالّية أكبر.توصيل فوائد المنتج أو العالمة التّ  فيقد تساعد العواطف  .2
 . ئيسّيةمواقف المستهلكين تجاه العالمة الرّ  فير العواطف بشكل مباشر من الممكن أن تؤثّ  .3

ائدة في مالمسة مشاعر المستهلكين عبر حمالتها تعتبر الرّ  Coca Colaإّن شركة 
ل يوم جامعي في أوّ  "،Coca Cola Friendly Twist"مل حملة بعنوان اإلعالنّية، فقد قامت بع

مة بشكل مطّور الجة لعبوات المشروبات الغازّية المصمّ ب الجدد، حيث قامت بوضع ثّ اّل للطّ 

                                                            
 .51الطبعة األولى، عالم الكتب، القاهرة، صالعالقات العاّمة والّصورة الذهنيّة، (: 1983علي، ) .عجوة 1
، ترجمة محمد عثمان، الطبعة إغواء العقل الباطن، سيكولوجية التأثير العاطفي في الدعاية واإلعالن(: 2016روبرت، ) .هيث 2

 .133-132الهنداوي للتعليم والثقافة، و األولى، مؤسسة 
3 Hawkins. Del, L.Mothersbaugh David, Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, Op. Cit., 

P381-382. 
 .132و  مرجع سبق ذكره،إغواء العقل الباطن، روبرت،  .هيث 4

5 Hawkins. Del, L.Mothersbaugh David, Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, Op. Cit., 

P381-382. 
6 Ay. Canan, Aytekin. Pinar, Nardali. Sinan, “Guerrilla Marketing Communication Tools and Ethical 

Problems in Guerilla Advertising”, Op. Cit., P283. 
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ب اّل عارف بين الطّ عاون والتّ خص فتحها بمفرده، وذلك لخلق فرصة للتّ ال يستطيع الشّ  حيثومختلف 
 (:17/1رقم )كل ، كما في الشّ 1الجدد

 Cocaجارّية لعالمة التّ اّلتي قامت بها ا Coca Cola Friendly Twist(: حملة 17/1كل رقم )الشّ 

Cola. 
 :Enhancement-Selfات | عبير عن الذّ خامسًا: التّ 

. عره التي ُتشير إلى نفسه وكيانهات هو عبارة عن مجمل أفكار الفرد ومشاّ إّن مفهوم الذّ 
ات إلى ويمكن تقسيم مفهوم الذّ  .تي يحملها تجاه نفسهومشاعره والمواقف الّ  ر الفردإّنه تصوّ  أي

 2الي:التّ  ن في الجدولة، كما هو مبيّ أربعة أجزاء أساسيّ 

 

                                                            
 . https://www.youtube.com/watch?v=B041wy2N_I8&t=3s يمكن مشاهدة هذا اإلعالن عبر الرابط: 1

2 Hawkins. Del, L.Mothersbaugh David, Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, Op. Cit., 

P428. 

https://www.youtube.com/watch?v=B041wy2N_I8&t=3s
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 ات.أبعاد مفهوم الذّ (: 2)الجدول رقم 
 ات المثاليمفهوم الذّ  ات الفعليمفهوم الذّ  اتأبعاد مفهوم الذّ 

 أن أرى نفسي كيف أودّ  كيف أرى نفسي فعالً  ةات الخاّص الذّ 
 اسأن يراني النّ  كيف أودّ  اسكيف يراني النّ  ةات االجتماعيّ الذّ 

Source: Hawkins Del, L.Mothersbaugh David, “Consumer Behavior: Building Marketing Strategy”, 

Op. cit., P428. 

أي  ؛يتعامل مع البشر كفاعلينذي ة الّ مزيّ فاعالت الرّ ات إلى منظور التّ ة الذّ تستند نظريّ 
فاعالت االجتماعّية التّ فدها المعاني المشتركة لتفاعلهم مع اآلخرين. تي تحدّ يلعبون األدوار الّ  أّنهم

 ية. ولذلك فإنّ فاعالت االجتماعّ لوك الفردي ضمن التّ ر على السّ ات تؤثّ ات، فالذّ تي تبني الذّ هي الّ 
 1.بعضاً ويعملون على تعزيز بعضهم  رابطون متلوك االجتماعي ات والسّ المجتمع والذّ 

ر عن ذات المستهلك، ركات على إنتاج ما يالئم ويعبّ استنادًا إلى هذا المفهوم تعمل الشّ و 
أنفسهم بها  بتقديمريقة اّلتي يرغب األفراد الطّ أّنه: "بعبير عن ذات المستهلك حيث يعّرف عامل التّ 
 2والبحث عن ردود أفعال إيجابّية من ِقبلهم." ،لآلخرين بشكل إيجابي

ر عن مفاهيمهم ذي يعبّ ّن المستهلكين يكونون أكثر عرضة لمشاركة اإلعالن الّ إحيث 
اتّية للفرد، وأهمّية فئة رة الذّ ة والصوّ جاريّ شابه بين صورة العالمة التّ اتّية، وذلك باالعتماد على التّ الذّ 

ولعّل الحملة اّلتي قامت بها العالمة  3أم ال. اً كان اإلعالن مسليّ المنتج لدى المستهلك، وما إذا 
عندما نصبت غرفة تصوير في منتصف ساحة عاّمة مزّودة  4s’McDonaldالّتجارّية ماكدونالدز 

بشاشة ضخمة خارجّية تدعو الّناس إلى الّتصوير وتعرضهم على الّشاشة بطرق مضحكة ومشّوقة 
(، مّما يعطي شعورًا 18/1ة وتزّودهم بها كما هو موّضح بالّشكل رقم )تحت شعار عالمتها الّتجاريّ 

لألفراد المشاركين بأّن العالمة جزٌء من حياتهم وتسعى جاهدًة للّتعبير عن ذواتهم بشكل مرتبط 
 بعالمتها الّتجارّية.

                                                            
1 G. Taylor David, Strutton. David, Thompson. Kenneth, (2012): “Self-Enhancement as a Motivation for 

Sharing Online Advertising”, Journal of Interactive Advertising, Vol. 12, No. 2, P15. 
2 Jeong. Yoonha, (2014): “Effects of Activated Self-Concepts on Advertisement and Brand Attitudes”, 

Yale Review of Undergraduate Research in Psychology, Vol. 5, No. 2, P:13. 
3 G. Taylor David, Strutton. David, Thompson .Kenneth, “Self-Enhancement as a Motivation for Sharing 

Online Advertising”, Op. Cit., P13. 
 . wD4&t=40s-https://www.youtube.com/watch?v=Jwx3zFI يمكن مشاهدة اإلعالن عبر الرابط التالي: 4

https://www.youtube.com/watch?v=Jwx3zFI-wD4&t=40s
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 .McDonald’s(: حملة تسويق الغوريال للعالمة الّتجارّية 18/1الّشكل رقم )

الباحثة أّن معظم عوامل تسويق الغوريال تركز علي الجوانب الوجدانّية والعاطفّية وترى 
مّما يؤدي إلي تأخير المحاكمة العقلّية إلي ما بعد العواطف، وهذا ما يركز عليه  للمستهلك،

وكما ذكرنا سابقًا أّن المبدأ األساسي لتصنيف حملة إعالنّية ما علي أّنها تابعة  تسويق الغوريال،
 لتسويق الغوريال هي وجودها وجهًا لوجه مع المستهلك مباشرًة في البيئة المحيطة به.

 الخالصة:
  ّد معظمها أّنه أسلوب إعالني يعتمد عاريف لتسويق الغوريال وأكّ تّم عرض العديد من الت

حيث يعتبر  ،يحدث وجهاً لوجه مع المستهلكو  ينععلى الهجوم في لحظة ومكان غير متوقّ 
إلتمام اإلعالن وإحداث أثر كبير وبتكلفة منخفضة وذلك باستخدامه للعديد  اً أساسيّ  اً عنصر 

 من العوامل.
  ّقليدي في العديد من سويق التّ عن التّ  اً زات عديدة تجعله مختلفإّن لتسويق الغوريال ممي

 بتوضيحها. قاط قامت الباحثةالنّ 
 سويق المحيط، ها التّ لغوريال أهمّ يوجد العديد من األدوات اّلتي تندرج تحت مظّلة تسويق ا

 بنصب الكمائنسويق والتّ  بخلق الضّجةسويق الفيروسي، تسويق التّ و تسويق اإلحساس، و 
 تّم شرح كّل منها في البحث.وقد 
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  ّل اّلتي كانت مقّسمة إلى قسمين، األوّ ايا األخالقّية لتسويق الغوريال على القض عريجالتّ  تم
اني وهو ركات وتنعكس عليها سلبًا، والقسم الثّ ها الشّ فيوهو المشاكل األخالقّية اّلتي تقع 

 وعوّية باستخدام تسويق الغوريال.ركات للقضايا االجتماعّية والتّ ي الشّ تبنّ 
 اني وهي اإلبداعّية، عوامل تسويق الغوريال في المبحث الثّ  وأخيرًا قامت الباحثة بعرض

 عبير عن ذات المستهلك وتوضيحإلعالنّية، المفاجأة، إثارة العواطف، التّ سالة اوضوح الرّ 
 منها. كلٍّ 
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 الث  انيالفصل  
 

 

 

 

 تمهيد:
 1953ألّول مّرة عام  Newmanاستخدمة  مصطلح الّصورة الّذهنّية للعالمة الّتجارّية

 1أعّده ونشره في مجّلة جامعة هارفارد الّدورّية لألعمال. مقالٍ بضمن مفاهيم العالقات العاّمة، 
صورة و  صورة المتجر،مفاهيم مثل عة من الفي مجموعة متنوّ  اً ستخدم مصطلح "صورة" حاليّ يُ و 

، وكّلها تصّب في بوتقة واحدة ركةالشّ ة، وصورة وطنيّ ال الّصورةو ات، صورة الذّ و جارّية، العالمة التّ 
 2تفّسر االنطباع الكّلي لدى األشخاو تجاه شيء معّين.

ويعتبر مفهوم الّصورة الّذهنّية للعالمة الّتجارّية من المفاهيم المهّمة في سلوك المستهلك، 
أصبحت المنتجات  ففي عالم امتأل حّد االكتظاظ بالعالمات الّتجارّية المتنّوعة والمتناحرة فيما بينها،

متشابهة ومتقاربة نوعًا ما من حيث المنافع اّلتي تقّدمها للمستهلك، لذلك فإّن اختيار المستهلكين 
تقييم صورة هذه العالمة التجارّية في أذهانهم،  إلىيستند  عينةلمنتج معّين من عالمة تجارّية م

بشكل أكبر ة مزيّ ة والقيمة الرّ جتماعيّ مثل المعاني اال الجوانب غير الملموسةبرتبط بقوة فاالختيار ي
فاّللعب على وتر الفوائد الّنفسّية أكثر تأثيرًا  من الفوائد العملّية، وهو  3.ة للمنتجيّ المادّ  ممّيزاتمن ال

ما ُيعرف في لغة اإلعالنات بة "بيع الّرائحة ال الّشواء"، ويعني ذلك الّتركيز على الجوانب المغرية 
 4عر به المستهلك وليس ما يحصل عليه فعاًل.اّلتي ُتترجم ما يش

وعليه فإّن تشكيل الّصورة الّذهنّية للعالمة الّتجارّية ُيعتبر الخطوة األولى، وهي حجر 
األساس المتين اّلذي ُيبنى على أساسه ما تبّقى من المراحل الّسلوكّية للمستهلكين، فبناء صورة 

                                                            
1 TSO. Sophia Yuk. Fai, (2007): “Corporate Image and Reputation of Large Mainland Enterprises Listed 

in Hong Kong”, PhD, International Graduate School of Business, Division of Business, University of 

South Australia, P26. 
2 Dowling .Grahame, (1988): “Measuring Corporate Images: A Review of Alternative Approaches”, 

Journal of Business Research, Vol., Issue 1, 17, P27. 
3 Cho. Eunjoo, (2011): “Development of a brand image scale and the impact of lovemarks on brand 

equity”, Doctoral Degree, Iowa State University, Iowa, United States, P16. 
 .48بيروت، و، ترجمة خالد الكردي، دار الراتب الجامعّية، لعبة التسويقآريك، )بدون سنة نشر(، . شولتز 4

 ةالص ورة الذ هني ة للعالمة الت جاري  
Brand Image 
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نقطة لصالح العالمة الّتجارّية في بناء عالقة طويلة ذهنّية قوّية تالمس المستهلك عن قرب تمّثل 
 األمد معه.
 هنّية، وفيه:عريف بالّصورة الذّ التّ  يهدف هذا الفصل إلىو 
  ّجارّية وأبعادها.هنّية الخاّصة بالعالمة التّ توضيح مفهوم الّصورة الذ 
  ّجارّية.هنّية للعالمة التّ عناصر الّصورة الذّ  عرض ألهم 
  جارّية.هنّية للعالمة التّ وتجديد الّصورة الذّ عرض لنماذج بناء 
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 ولالمبحث األ

 ماهي ة الص ورة الذهني ة للعالمة التجاري ة 

Brand Image Essential 
 : ConceptBrand Image|  هنّية للعالمة الّتجارّيةالّصورة الذّ مفهوم أواًل: 

الّذهنّية الجّيدة لعالمتها أدركت العديد من الّشركات والمنّظمات مدى أهمّية الّصورة 
الّتجارّية، لما لها تأثير كبير على نجاحها، وهي على أتّم االستعداد الستثمار أمواٍل طائلة في 

رة الّذهنّية واحدة من األصول محاولة ترسيخها في أذهان المستهلكين، فهي تعتبر أّن الّصو 
 1 نافسّية وظروف ُمشّجعة للبقاء والّتطّور.ستراتيجّية للّشركة، فهي اّلتي تقود إلى إيجاد ميزة تاإل

وتتعّدد المفاهيم والمصطلحات المتعّلقة بالّصورة الّذهنّية، مثل صورة المنّظمة 
Corporate Image ، صورة الُمنَتج وProduct Image ، صورة بلد المنشأ وOrigin Country 

Image وصورة العالمة الّتجارّية ،Brand Image  تحت إطار المفهوم العام للّصورة كّلها تندرج و
 2الّذهنّية.

 :Image|  الّذهنّية الّصورة .1
بدايًة في األبحاث الّتابعة لمجاالت علم الّنفس والّسلوكيات  Imageنشأ مصطلح الّصورة 

البشرّية، وتوّسع استخدامه فيما بعد ليضّم مجاالت عّدة من بينها علوم الّتسويق، سواًء كانت ُتمّثل 
ب ة تترسّ يّ لة عدة تجارب حسّ هي محّص  هنّيةالذّ  الّصورةرة أفرادًا، ُمنشآت، وحّتى البلدان، فهذه الّصو 

رة خالل فتمًة منظّ  مأأكان فردًا ًء صال بهذه الجماهير سوااتّ  كيان له في وجدان الجماهير تجاه أيّ 
استدعاها مثير ما غير صحيح، وتظهر كلّ  مصحيحًا أأكان  سواءً  الواقع من، وهي تعبير عنمن الزّ 

 3.جاربما يرتبط بهذه التّ 

فالّصورة الّذهنّية في تعريفها العام والبسيط هي: "الّتمثيل الّذهني لشخص أو شيء معّين 
 4في ذهن الفرد."

                                                            
(: "العالقة بين المسؤولية االجتماعية والّصورة الذهنّية للمنظمة"، دراسة حالة على جامعة العلوم 2015عماد عبد الوهاب، ) .قائد 1

 .111-110(، و45العدد ) مجلة الدراسات االجتماعية،والتكنولوجيا باليمن"، 
العمالء وأثرها على صورة وسمعة المنظمة الخدمّية"، دراسة  شكاوي (: "دور العدالة المدركة في معالجة 2012محمود علي، ) .عريض 2

 .100، كلّية االقتصاد، جامعة حلب، ورسالة دكتوراهميدانّية لفنادق مدينة حلب، 
 .99المرجع السابق، و 3
 .275، العدد السابع، ومجلة آفاق للعلومة التجارّية وسلوك المستهلك"، (: "الّصورة الذهنّية للعالم2017هاجر، ) .حميود 4
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 1وتّتسم الّصورة الّذهنّية بمجموعة من الخصائص الممّيزة وهي:
  ّنطباعات لديهم لتشكيل االحيث يستخدم األفراد المعلومات المتاحة  :اكرةتمّثل إطارًا للذ

ة هنيّ ورة الذّ اإلدراك والّص  الي فإنّ حكام عليهم، وبالتّ األاآلخرين، أو إصدار  ور عنوالّص 
  .تان مترابطتانعمليّ 

   ّلمستقبلللها جذورًا في الماضي وامتدادًا  نّ إ ن:مان والمكاي حدود الزّ تتخط. 
   ّحدودة، د وكبير وقدراتنا كبشر على إدراكه مذي نعيش فيه معقّ العالم الّ  :بالبساطةسم تت

عض ز على بتي تركّ ة الّ هنيّ ور الذّ نا نقوم بتبسيطه ألنفسنا عن طريق الّص فإنّ  اليوبالتّ 
 تي يمكن إهمالها.مات الّ ة الخصائص والسّ لها، وتتجاهل بقيّ نفّض  تيالخصائص الّ 

  ّورة الّص ف :ة وفيها قدر كبير من عدم الحيادة وغير موضوعيّ ذاتيّ ة ة تكوينها عمليّ عملي
ه نّ وما نفترض أ ،واب من وجهة نظرناه الّص ما نعتقد أنّ لو  ،فسير المفترض للحقيقةالتّ  هي

  .الواقع
   ّبهذا تكون و  :ورةة تكوين الّص ابقة دورًا كبيرًا في عمليّ جارب السّ تلعب الخبرات والت

ه ة، بمعنى أنّ سيّ ئيالخيال أحد عناصره الرّ عّد ًا للواقع يُ تأليفًا وتركيبًا ذهنيّ ة هنيّ الذّ  ورةالّص 
 .ر وخيالة خبرة وتذكّ هنيّ ورة الذّ الّص  أنّ بيمكن القول 

 :Corporate Imageالّصورة الّذهنّية للّشركة |  .2
مصطلح متعارف عليه في العالم هي  Corporate Imageإّن الّصورة الّذهنّية للّشركة 

، Corporateاألكاديمي وعالم األعمال، ومع أّنه يوجد فرق بين مصطلحات عّدة وهي الّشركة 

لّتابعة ، لكّن األمر بالّنسبة للّصورة الّذهنّية اEnterprise، والمشروع Organizationالمنّظمة 
 لكيان الّتجاري. لهم يبقى موّحدًا، فهي تقوم بتمثيل صورة ما تابعة لهذا ا

 افية لتفاعل كلّ تيجة الّص "النّ الّصورة الّذهنّية للّشركة على أّنها:  Bernsteinوقد عّرف 
 2."عينةشركة م اس حولالخبرات واالنطباعات والمعتقدات والمشاعر والمعرفة لدى النّ  من

 :Brand Imageالّصورة الّذهنّية للعالمة الّتجارّية |  .3
إّن صورة العالمة الّتجارّية هي الّنوع الّشائع في علوم الّتسويق، وهو ناتج أصاًل عن 

العاطفّية اّلتي المفهوم العام للّصورة الّذهنّية، فُتعّرف صورة العالمة بأّنها مجمل الّتصّورات الّذهنّية 
ركة )مكتسبات فطرّية تكون في شكل قيمة مضافة للعالمة الّتجارّية، تجمع بين قيم حقيقّية وقيم مد

                                                            
العمالء وأثرها على صورة وسمعة المنظمة الخدمّية"، مرجع سبق ذكره،  شكاوي محمود علي، "دور العدالة المدركة في معالجة  .عريض 1

 .100-99و
2 TSO. Sophia Yuk. Fai, “Corporate Image and Reputation of Large Mainland Enterprises Listed in Hong 

Kong”, Op. Cit., P29. 
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وهي عبارة عن صورة ذهنّية أو  1من أفكار، أحاسيس ذاتّية وموضوعّية إرادّية أو ال إرادّية(.
استدالل معّين لمنتج معروف بالّنسبة للمستهلك يحتوي على معنى رمزي خاّو به في ذهنه يدعوه 

رّية في عملّية صنع القرار لتذّكر خصائص العالمة الّتجارّية، بحيث تساهم صورة العالمة الّتجا
 2الّسلوكي.

الّصورة  Tuck School of Business  جامعةأستاذ الّتسويق في  Kellerكما عّرف 
وكّل ما  عينة"الّتصّورات والمشاعر المرتبطة بعالمة تجارّية مللعالمة الّتجارّية على أّنها: هنّية الذّ 

 3يتعّلق بها من ذكريات في ذهن المستهلك."

ن في ذهن المستهلك ذي يتكوّ ي الّ االنطباع الكلّ وآخرون فقد عّرفوها بأّنها: " Dowlingأّما 
ّشركة أو العالمة جاهات، وخبرات نتجت عن االحتكاك مع الاتّ و أفكار،  كنتيجة لمشاعر متراكمة،

ترجم إلى معنى إيجابي أو سلبي، وتُ  ن هذه المعلومات في ذهن المستهلكتخزّ بحيث ، الّتجارّية
اسم العالمة باله  فييخطر  واستدعائها عندما يسمع هذا المستهلك أو ي إلى بناء الّصورةتؤدّ 

 4الّتجارّية."

متوافقة مع نموذج الّذاكرة الّشبكّية بأّن الّصورة الّذهنّية للعالمة الّتجارّية  Kellerيرى 
5Network Memory Model لذا يمكن تعريفها بأّنها ُمدركات المستهلكين للعالمة الّتجارّية ،

الُمنعكسة في شكل ارتباطات ذهنّية لديهم، حيث تشير العالمة الّتجارّية إلى المفتاح اّلذي يجمع 
ات المرتبطة بالعالمة الّتجارّية في ذهنه، لذلك العصبونات المّتصلة بمجموعة من الّصفات والّسم

 6تّم تعريف الّصورة الّذهنّية على أّنها تمثيل أو محاكاة.

في ضوء ما سبق يمكن استنتاج أّن االرتباطات الّذهنّية للعالمة الّتجارّية ُتشّكل أساسًا 
، فما هي إاّل نتيجة النعكاس هذه االرتباطات الّذهنّية، حيث لهاجوهرّيًا في بناء الّصورة الّذهنّية 

إلى أّن االرتباطات الّذهنّية بأقسامها الّثالثة تشّكل وتخلق الّصورة الّذهنّية كما هو  Kellerأشار 

                                                            
 .276حميود. هاجر، "الّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية وسلوك المستهلك"، مرجع سبق ذكره، و 1

2 Maisam. Shirkhodaie, Mahsa. Rastgoo-deylami, “Positive Word of Mouth Marketing: Explaining the 

Roles of Value Congruity and Brand Love”, Op. Cit., P 21. 
3 Cho. Eunjoo, “Development of a brand image scale and the impact of lovemarks on brand equity”, Op. 

Cit., P16. 
رسالة (: "اإلعالن األخضر ودوره في بناء الّصورة الذهنّية من وجهة نظر المستهلكين"، دراسة ميدانّية، 2016محمد، ) .الجعفر 4

 .57، كلّية االقتصاد، جامعة حلب، وماجستير
 يعبر نموذج الذاكرة الشبكي عن الكم الهائل من المفاهيم المترابطة والمتشابكة بشكل غير متماثل وغير بسيط. 5
(: "دراسة تأثير االتجاهات نحو بلد منشأ المنتج وعالمته التجارّية على تقييم المستهلك الجزائري للمنتجات 2011فاتح، ) .جاهديم 6

 .71كلّية العلوم القتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، و رسالة دكتوراه،المحلية واألجنبية"، 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tuck_School_of_Business
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 1( الّتالي:1/2موّضح بالّشكل رقم )

 الّتجارّية.ة للعالمة هنيّ ورة الذّ هنّية والّص (: العالقة بين االرتباطات الذّ 1/2كل رقم )الشّ 

 2وفيما يلي شرح يوّضح الفرق بين هذه االرتباطات:
يجب الّتأّكد من أّن االرتباطات الّذهنّية مرتبطة  قّوة االرتباطات الّذهنّية للعالمة الّتجارّية: .1

بشكل كاٍف وقوّي بالعالمة الّتجارّية، وإن لم يكن هناك ارتباطات سابقة يجب العمل على 
سويقّية والعوامل األخرى في تجربة العالمة خلقها، وذلك باالعتماد على تأثير البرامج التّ 

 االرتباط بأّية معلومة حّتى لو كانت صغيرة وهما: الّتجارّية. إّن هناك عاملين يسّهالن قّوة
 ( الّصلة الّشخصّية الوثيقة بالموضوعPersonal Relevance.) 
 ( عن طريق استمرارّية الّتعّرض للمعلومات بشكل دائمConsistency.) 

الّذهنّية  تنستطيع خلق تفضيالت لالرتباطا تفضيل االرتباطات الّذهنّية للعالمة الّتجارّية: .2
عالمة الّتجارّية عن طريق إقناع المستهلكين أّن العالمة الّتجارّية تملك مجموعة من الّصفات لل

Attributes  والمنافعBenefits  اّلتي تستطيع أن ُتشبع احتياجاتهم ورغباتهم، واّلتي بدورها
ارّية تؤّدي إلى إدراك إيجابي تجاه هذه العالمة. وتّتصف االرتباطات الّذهنّية للعالمة الّتج

 بأّنها مفّضلة عندما تحّقق شرطين هما:
  مسّلمةارتباطات Desirability :وتتوّقف على ثالثة عوامل 

 .مقدار اإلحساس بالّصلة بين المستهلك واالرتباطات 
 .مقدار تمّيز االرتباطات من وجهة نظر المستهلك 
 .مقدار صدق االرتباطات من وجهة نظر المستهلك 

                                                            
، المعهد العالي إلدارة األعمال، سوريا، رسالة دكتوراهلمحددات قيمة العالمة التجارّية"، (: "بناء نموذج 2015عبد هللا عوض، ) .الحداد 1

 .107-106و 
 .108-107، ومرجع سبق ذكرهعبد هللا عوض، "بناء نموذج لمحددات قيمة العالمة التجارّية"،  .الحداد 2
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  ارتباطات منقولةDeliverability ة مثل من المنتج وناتجة عن البرامج الّتسويقّية الّداعم
 )الموثوقّية، الفاعلّية، الكفاءة( وهي تتوّقف على ثالثة عوامل:

 .قدرة منتجات العالمة على األداء 
 .القدرة على خلق ارتباطات مرغوبة 
 .القدرة على االستمرارّية في األداء 

مة الّتجارّية يمكن إّن االرتباطات الّذهنّية للعال للعالمة التجارّية:االرتباطات الذهنّية الفريدة  .3
ئمًا، مقارنتها أو عدم مقارنتها مع عالمات تجارّية منافسة، فدخول العالمات المنافسة ممكن دا

يقوم على امتالك العالمة  Brand Positionلذلك فإّن جوهر تمركز العالمة الّتجارّية 
ذه هتعطي المستهلك سببًا إلزامّيًا من أجل تّبني و سّية بشكل مستمر، الّتجارّية لميزة تناف

 العالمة.

من الّضروري الّتفريق بين العالمة الّتجارّية والمنتجات، فهي مفاهيم مختلفة تمامًا، فالّصورة 
الّذهنّية للعالمة الّتجارّية منفصلة عن المنتجات اّلتي تحمل اسمها، ألّن المنتجات هي العنصر 

ماّدي، أّما العالمة الّتجارّية فهي موجودة في خيال المستهلك، وأكبر دليل على ذلك هو اختيار ال
لفترة طويلة من الّزمن، وفي الحقيقة أّنه في أغلب  عينةالمستهلك لتبّني منتج ذي عالمة تجارّية م

ها، فأهمّية خصائص األحيان توجد فروق صغيرة جّداً في المّيزات بين المنتجات المماثلة والمنافسة ل
 1صورة العالمة الّتجارّية هي اّلتي ُترّجح الكّفة.

إّن من أهّم ما يجعل الّشركات والعالمات الّتجارّية تصّب اهتمامها على الّصورة الّذهنّية 
بناًء على تصّوراته  عينةهو أّنها تساعد في تحديد كيفّية تصّرف شخص ما نحو عالمة تجارّية م

الباحثون أّن الّصورة الّذهنّية كنز من الّصعب الحصول عليه ومن الّسهل ضياعه ، ويّؤكد 2تجاهها
في الوقت نفسه، وذلك لما لديها من القدرة على الّتأثير في سلوك المستهلك، حيث تتضّمن إدراكًا 

، فكّل مستهلك ينفرد 3معّينًا لديهم، لكن ليس بالّضرورة أن يعكس هذا اإلدراك الحقيقة الموضوعّية
بالّصورة اّلتي تنطبع في ذهنه بناًء على طبيعة تفاعله وتجاربه الّسابقة مع العالمة الّتجارّية، لذلك 

كما يمكن تقسيم  4على الّشركة العمل على توحيد هذه الّصورة بأن تكون كما ترغب قدر اإلمكان.

                                                            
1 Belić. Sandra, Jönsson. Emelie, “Guerrilla Marketing and its Effects on Consumer Behavior”, Op. Cit., 

P 24. 
2 TSO. Sophia Yuk. Fai, “Corporate Image and Reputation of Large Mainland Enterprises Listed in Hong 

Kong”, Op. Cit., P27. 
 .110قائد. عماد عبد الوهاب، "العالقة بين المسؤولية االجتماعية والّصورة الذهنّية للمنظمة"، مرجع سبق ذكره، و 3

4 TSO. Sophia Yuk. Fai, “Corporate Image and Reputation of Large Mainland Enterprises Listed in Hong 

Kong”, Op. Cit., P27. 
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 Kandampullyّحدداهما  كما الّصورة الّذهنّية للمنّظمة أو العالمة الّتجارّية إلى مكّونين رئيسيين

and Hu :1على الّشكل الّتالي 
اّلذي يتمّثل بالخصائص  :Functional Componentالُمكّون الوظيفي |  .1

 الملموسة اّلتي يمكن أن ُتقاس وُتقّيم بسهولة.
اّلذي يتمّثل بالمشاعر والمواقف  :Emotional Componentالُمكّون العاطفي |  .2

اطفّية والمعتقدات اّلتي يمتلكها الّشخص تجاه العالمة الّتجارّية، وهذه الُمكّونات الع
 تأتي نتيجة الّتجارب التجميعّية لدى الشخص مع هذه العالمة التجارّية.

لعالمة لَتخُلص الباحثة في ضوء ما سبق من تعاريف ومفاهيم إلي أّن الّصورة الّذهنّية 
نتجات، مالّتجارّية هي تراكمات ذهنّية لدى المستهلك لكّل ما يتعّلق بعالمة تجارّية ما من 
اّتجاهات، و واستراتيجّيات تسويقّية وأنشطة اّتصالّية، وتترجم هذه الّتراكمات علي هيئة مشاعر 

 جارّية.ة التّ تجاه هذه العالم عينةومن الممكن أن تتطّور مع الوقت الّتخاذ قرارات سلوكّية م

 :Brand Image Typesثانيًا: أنواع الّصورة الّذهنّية للعالمة الّتجارّية | 
تختلف الّصورة الّذهنّية بين شخص وآخر، وأيضًا تختلف بحسب منظور كّل من الّشركة 

تصنيفات وما أدركه المستهلك بالفعل، وعليه فقد ُصّنفت الّصورة الّذهنّية للعالمة الّتجارّية إلى ثالثة 
 2هي:

عالمة الّتجارّية بنفسها، فبناء هي إحساس ال: Self-Imageالّصورة الّذهنّية الّذاتّية |  .1
ا الحال ي بهصورة ذهنّية ناجحة يتطّلب منها أن تبدأ أواّلً بتغيير صورتها الّذاتّية، مّما يؤدّ 

املين األفراد الع إلى تغيير الّصورة المدركة حيث إّن تغيير الّصورة المدركة يقع على عاتق
 في المنّظمة، وأّن االّتصال اّلذي يجري بينهم وبين الجمهور إّما أن يقّوي أو يضّعف

 الّصورة الّذهنّية لديهم.
هي ما ترغب العالمة : Projected Image|  الّصورة الّذهنّية المرغوبة )المخّطل لها( .2

ن ُتخّطط لصورة عالمتها الّتجارّية في إيصاله عن نفسها للجمهور، فعلى المنّظمة أ
الّتجارّية في أذهان جمهورها بشكل جّيد بحيث تكون واضحة وبدون غموض. وتعتبر 
الّصورة المرغوبة بالّنسبة للعالمة الّتجارّية ليست صورة واحدة، وإّنما مجموعة من الّصور 

ور اّلتي إحداها تبرز في المقّدمة ويتّم الّتركيز عليها، في حين تتبعها مجموعة من الّص 

                                                            
1 Abd-El-Salam. E., Shawky. A., Nahhas. T., (2013): “The Impact of Corporate Image and Reputation 

on Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Loyalty: Testing the Mediating Role”, The 
Business & Management Review, Vol. 3, No. 2, p178. 

 .114قائد. عماد عبد الوهاب، "العالقة بين المسؤولية االجتماعية والّصورة الذهنّية للمنظمة"، مرجع سبق ذكره، و 2
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تّتفق معها في المضمون بحيث ُتشّكل معًا تركيبة واحدة ُتسّمى "الّصورة الّذهنّية 
 1المرغوبة".

هي الّتصّورات واألحاسيس : Perceived Image|  الّصورة الّذهنّية الُمدركة .3
، وتعكس اإلدراك الحقيقي عند األشخاو تجاه العالمة الّتجارّية الخاّصة والعالقات
 ، وهو إدراكهم الّشخصي اّلذي يؤّثر على قراراتهم الّسلوكّية. عينةبمنّظمة م

ومن الجانب الّنظري فإّن كّل أنواع الّصورة الّذهنّية تصّب في مفهوم واحد، بمعنى أّن 
الّصورة الّذاتّية هي نفسها اّلتي تقوم العالمة الّتجارّية بالّتخطيط لها وإرسالها، وهي نفسها أيضًا 

ُيدركها المستهلك. لكن من الجانب العملي تواجه الّشركات تباعدًا بين هذه المفاهيم،  الّصورة اّلتي
وعادًة ما ترجع األسباب إلى عدم ضبط الّرسالة الُمرسلة أو سوء الوسيلة المستخدمة، وأحيانًا ترجع 

 إرساله، أو تّم إلى مؤّثرات خارجّية تجعل استقبال الّرسالة من ِقبل الجماهير مغايرًا للّشكل اّلذي تمّ 
 2استقبالها بشكل غير كامل.

ن ، وذلك كما هو مبيّ مع بعضها متداخلة ابقةور السّ أنواع الّص إلى أّن  Christieوقد أشار 
 3:ة وهيمناطق أساسيّ  بين سبع من خالله ّيزذي يمكن أن نمالّ ( 2/2) كل رقمالشّ  في

 
 .الّتجارّيةالعالمة لصورة الث داخل بين األنواع الثّ (: التّ 2/2كل رقم )الشّ 

 ( المنطقةA ّوتمث ) ط لها وغير المدركاتية غير المخطّ من الّصورة الذّ  ل الجزء الخاّو. 

                                                            
 .77مرجع سبق ذكره، و العالقات العاّمة والّصورة الذهنّية،عجوة. علي،  1
(: "دور التسويق العملي في المحافظة على صورة العالمة أثناء األزمات التسويقية"، دراسة حالة على مؤسسة 2012سهيلة، ) .عيون  2

 .79، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، ورسالة ماجستير(، Djezzyأوراسكوم الجزائر لالتصاالت )
العمالء وأثرها على صورة وسمعة المنظمة الخدمّية"، مرجع سبق ذكره،  شكاوي عدالة المدركة في معالجة محمود علي، "دور ال .عريض 3

 .105-104و
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  المنطقة(B ) ّغير المتطابق مع الّصورة و ط لها من الّصورة المخطّ  ل الجزء الخاّو وتمث
 .وغير المدرك اتيةالذّ 
 المنطقة (C ) ّقة ط لها وغير المتوافمن الّصورة المدركة غير المخطّ  ل الجزء الخاّو وتمث

 .اتيةالّصورة الذّ  مع
  المنطقة(D ) ّها مدركة.  أنّ ط لها إالّ اتية غير المخطّ من الّصورة الذّ  ل الجزء الخاّو وتمث

من عيوبها  بعضمة في إخفاء ل هذه المنطقة بالمحاوالت اليائسة من قبل المنظّ تتمثّ  وقد
 .الجمهور تي يدركهاالّ 
  المنطقة(E ) ّها غير مدركة  أنّ ط لها إالّ اتية المخطّ من الّصورة الذّ  ل الجزء الخاّو وتمث

 .الجمهور المحيط من قبل
  المنطقة(F ) ّط لها والمدركة وغير المتوافقة معمن الّصورة المخطّ  ل الجزء الخاّو وتمث 

مة في إخفاء اجحة من قبل المنظّ ل هذه المنطقة بالمحاوالت النّ اتية. وقد تتمثّ الّصورة الذّ 
 .تي يدركها الجمهورعيوبها الّ  من بعض

  المنطقة(G ) ّما ط لها والمدركة، أي أنّ اتية المخطّ من الّصورة الذّ  ل الجزء الخاّو وتمث 
 تريدمة إظهاره لهم، وهو نفسه ما مة هو نفسه ما تريد المنظّ يعتقد به الجمهور عن المنظّ 

ما أمكن من أجل  ركيزد ضرورة التّ وعن أنشطتها. وهنا يؤكَّ اآلخرين معرفته عنها  من
وإدارة صورة  ل الحالة المثلى والمستهدفة عند بناءها ببساطة تمثّ ألنّ ( G)توسيع المنطقة 

 مة.المنظّ 

وبما أّن الّصورة الُمدركة هي الهدف المنشود اّلذي تسعى وراءه العالمات الّتجارّية فال ُبّد 
المفاهيم الُمتعّلقة باإلدراك. حيث يتكّون اإلدراك من تفاعل مجموعتين من العناصر أن نّوضح بعض 

إحداهما هيكلّية موضوعّية تّتصل بخصائص الّشيء الُمدرك، واألخرى وظيفّية ذاتّية ترتبط بالفرد 
ة( البنائّية )الهيكليّ وقد رّكز علماء الّنفس على ثالثة أشكال بالّنسبة للعناصر  اّلذي ُيدِرك.
Structural  :اّلذي ينصّب على رؤّية األشياء المتشابهة كوحدة ذات خصائص  الّتماثللإلدراك هي

عاّمة موّحدة. كالفرد اّلذي يرى الّتشابه بين الحمالت اإلعالنّية إلى حّد الملل، بينما أخّصائّيو 
اّلذي  الّتفّردي فهو من يمّيزون بين خصائصه وما وراء كّل إعالن. أّما العنصر الّثاناإلعالن هم 

يؤّثر بشكل مختلف مثل أن تقوم الّشركة بحملة إعالنّية من نوع تسويق الغوريال بشكل مختلف عّما 
 الّتمّيزاعتاد عليه األفراد إذ سيشعرون بها هنا أكثر من أّية حملة تقليدّية أخرى. وآخر عنصر هو 

وله دور كبير في اإلدراك، ويستفيد خبراء اإلعالن منه في إبراز المنتج الخاّو بالعالمة الّتجارّية 
من حاجات لإلدراك  Functionalالوظيفّية بشكل يختلف عن المنافسين. بينما ُتستمّد العناصر 

حيث تؤّثر على  ة العابرةحالته المزاجيّ األّولّية والّثانوّية وحجم اإلشباع في كلٍّ منهما، وأيضًا  الفرد
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وخاّصًة تجارب الفرد الّسابقة رؤّية اإلنسان للواقع وإدراكه للّتفصيالت الّدقيقة للموقف. وأخيرًا 
المثيرة منها تؤّثر على إدراكه لألحداث والمواقف الحاضرة، فعلى سبيل المثال الفرد اّلذي تعّرض 

 1ون إدراك أنشطة هذه العالمة بالّنسبة له مختلفًا.لتجربة ممتعة مع العالمة الّتجارّية سابقًا، سيك
 :nsionsImage Dime Brandثالثًا: أبعاد الّصورة الّذهنّية للعالمة الّتجارّية | 

أشار )عجوة( لوجود إجماع بين معظم الباحثين بأّن الّصورة الّذهنّية في إطارها العام 
 2تشتمل على ثالثة أبعاد أساسّية تتمّثل فيما يلي:

 :Cognitive Dimensionالُبعد المعرفي |  .1
ا يقصد به المعلومات اّلتي تتعّلق بموضوع أو قضّية أو شيء ما، واّلتي ُتبنى على أساسه

ت اّلتي يتّم الّصورة الّذهنّية اّلتي ُيكّونها الفرد عن الموضوعات المختلفة، وإّن مستوى دّقة المعلوما
تكّونة لدى ّذهنّية اّلتي يتّم تكوينها عنهم، وإّن األخطاء المالحصول عليها تؤّثر في دّقة الّصورة ال

األفراد حول هذه الموضوعات هي أخطاء ناتجة باألصل من تحريف المصادر اّلتي حصل منها 
 اإلنسان على تلك المعلومات المغلوطة.

 :Affective Dimensionالُبعد الوجداني )العاطفي( |  .2
 تجاه موضوع أو شيء ما في إطار مجموعة الّصور الّذهنّيةهو الميل باإليجاب أو الّسلب 

وقت اّلتي ُيكّونها األفراد، ويتشّكل الجانب العاطفي مع تشّكل الجانب المعرفي، لكن مع مرور ال
تي تمّثل تتالشى المعلومات والمعارف اّلتي كّونها األفراد وتبقى الجوانب العاطفّية هي المسيطرة والّ 

لُبعد فراد تجاه الموضوعات المختلفة سواء كانت إيجابّية أم سلبّية، ويتدّرج ااتجاهات وعواطف األ
ة ومدى العاطفي بين اإليجابّية والّسلبّية تبعًا لمجموعة من العوامل أهّمها مصادر المعرفة المتاح

 ا.يهقبول الفرد للّشخص اّلذي تصدر عنه المعلومات، أو طبيعة الّتجربة واألسلوب اّلذي اسُتخدم ف
 :Behavioral Dimensionالُبعد الّسلوكي |  .3

لحياة، ينعكس سلوك اإلنسان وفقًا لطبيعة الّصورة الّذهنّية المتكّونة لديه في مختلف شؤون ا
رة الّذهنّية إذ يصبح موّجهًا للّسلوك ال إرادّيًا بفعل تلك الّصورة في العقل الباطن، فمن أهمّية الّصو 

ّجاهاتهم ك األفراد، فسلوكيات األفراد ُيفترض منطقيًا أّنها انعكاس التأّنها ُتمّكن من التنبؤ بسلو 
 الّناتجة عن الّصورة الّذهنّية.

أبعاد الّصورة الّذهنّية وخّصها بالعالمة الّتجارّية اّلتي ُتسهم بشكل إيجابي  Choوقد صّنف 
 3تجعله متعّطشًا لكّل ما تقّدمه للجماهير: Lovemarkبخلق تجربة عاطفّية مع العالمة الّتجارّية 

                                                            
 ، بتصّرف.51-49مرجع سبق ذكره، ص العالقات العاّمة والّصورة الذهنيّة،عجوة. علي،  1
 .116-151ومرجع سبق ذكره، نّية للمنظمة"، عماد عبد الوهاب، "العالقة بين المسؤولية االجتماعية والّصورة الذه .قائد 2

3 Cho. Eunjoo, “Development of a brand image scale and the impact of lovemarks on brand equity”, Op. 

Cit., P15-18. 
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 : Mysteryض | امالغالُبعد  .1
اّلتي ّية لّصورة العالمة الّتجارّية، وُيعّبر عن الجانب المعرفي اّلذي يعكس األفكار الّذهن

يكّونها المستهلكون بعد أخذهم باالعتبار سمات المنتج، والخدمة، واألداء، والمعاني الّرمزّية أو 
الّنفسّية للعالمة الّتجارّية، فالمعاني الّشخصّية المرتبطة بالّذاكرة من خالل اّلتجارب الماضّية مع 

 العالمة الّتجارّية اّلتي قد تؤّثر على الّصورة الّذهنّية الحالّية وإدراكهم المستقبلي تجاهها.
ة والحالّية مع العالمة فالغموض هنا يأسر الّتجارب المعرفّية اّلتي شكّلتها الّتفاعالت الماضي

العالمة  معّين، كسرٍد لقّصةالّتجارّية باإلضافة إلى الّتطّلعات المستقبلّية اّلتي تعكس نمط حياة 
اّلتي قد تنطوي في بعض األحيان على الخرافات واألساطير الُمبدعة، أو إطالٍق لحملة  الّتجارّية

بروح ُملهمة، وربطها بأحالم الجماهير الّشخصّية إعالنّية تعتمد على الغموض والّرسائل الُمبّطنة 
عندما سردت  Appelكما فعلت شركة ، وتطّلعاتهم لتعّبر عنهم وتحّفز المشاعر اإليجابّية لديهم

قّصة عالمتها الّتجارّية بأّنها بدأت من كراج صغير، وتّم اختيار الّتّفاحة كشعاٍر لها ألّن منزل 
ّفاح كان هو الّسبب في إلهامه، وكان اختيار الّتّفاحة مقضومة ستيف جوبز كان مطاّلً على كرم ت

 للّداللة على عدم وجود الكمال في الّدنيا.
  :Sensualityالُبعد الحّسي |  .2

ُيشير الجانب الحّسي للّصورة الّذهنّية إلى الّتجارب المباشرة مع العالمة الّتجارّية اّلتي يتّم 
مستهلك )أي الّرؤية، الّرائحة، الّصوت، اّللمس، الّطعم(، تشكيلها من خالل الحواس المادّية لل

ويعكس هذا الجانب تجارب حّسّية مّمتعة بالّنسبة للمستهلك، وال يقتصر على توفير مثل هذه 
الحواس عبر الموسيقى أو نظام ألوان ونمط تصميم ورائحة بيئة المتجر لتوفير الّتجارب الحّسّية، 

عالنّية كحمالت تسويق الغوريال اّلتي تتيح للعالمة الّتجارّية مجااًل وإّنما أيضًا في الحمالت اإل
واسعًا لتوفير تجارب حّسّية رائعة وجهًا لوجه مع المستهلك، كتوفير نظام لوني جّذاب، وتحفيز 
شّمي وذوقي وموسيقى وكّلها في إطار إبداعّي موّجه للمستهلك بنفسه، مّما يمنحه شعورًا باألهمّية 

إلى تجربته الحّسّية مع العالمة الّتجارّية اّلتي قد تترّسخ في ذهنه، وتعّزز من الّصورة باإلضافة 
 الّذهنّية وبناء اّتجاهات تجاه هذه العالمة.

 :Intimacyالُبعد العاطفي )األلفة( |  .3
ُيشير هذا الجانب إلى الّتجارب اّلتي تنطوي على مشاعر المستهلك نتيجة الّتفاعل مع 

الّتجارّية، فهذا الجانب هو اّلذي يعمل على الّربط بين المستهلكين والعالمات الّتجارّية، العالمة 
حيث يشير علماء الّنفس والّتسويق إلى أهمّية العالقة العاطفّية في إثارة المشاعر والّتصّورات 

والتزام المستهلكين اإليجابّية تجاه العالمة الّتجارّية. وإّن اّلذي يتوّسط العالقة بين تعاطف الّشركة 
 تجاه العالمة الّتجارّية هو الحرو على خلق متعة الّتفاعل بين الّطرفين.
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 الثانيالمبحث  

 اذجهاومستوياتها ونم  عناصر الص ورة الذهني ة للعالمة التجاري ة

Brand Image Elements, Levels and Models 
 :sBrand Image element|  الذهنّية للعالمة التجارّية الّصورةعناصر  أواًل:

وتتمّثل وحداتها في أربعة عناصر  Puzzleإّن الّصورة الّذهنّية هي أشبه بلعبة تركيب 
 1أساسّية تابعة للعالمة الّتجارّية، وهي:

 :Brand Personality|  الّتجارّيةشخصّية العالمة  .1
ة دركَ ورة المُ للّص  Implicit side منيعن ذلك الجانب الّض  جارّيةالتّ ة العالمة ر شخصيّ عبّ تُ 
ة باألحاسيس والمشاعر يربط األفكار المعرفيّ  غير عقالنيّ  شعوريّ  جارّية، وهو جزءٌ التّ للعالمة 

 Jenniferءت به ذي جاذلك الّ  جارّية فهوة العالمة التّ ائع لشخصيّ عريف الشّ ا التّ بشكل ضمني، أمّ 

Aaker  تي يربطها ة الّ مجموعة الخصائص البشريّ " :جارّية هية العالمة التّ شخصيّ  ترى بأنّ اّلتي
وق، من خالل خلق السّ  ا فيتهتمييز منتجا للمنّظمةا يتيح جارّية في ذهنه ممّ المستهلك بالعالمة التّ 

لمستهلك لة فعل ل ردّ وتعتبر أوّ ، "قِبل عليهاا يجعله يُ بات في ذاكرته، ممّ اهتمام لدى المستهلك والثّ 
 .عينةتي تنتمي لعالمات تجارّية مى لمس بعض المنتجات الّ حتّ ق أو سماع أو رؤية أو تذوّ  عند

اّلتي  جارّيةة العالمة التّ زات المستخدمة في شخصيّ رات أو المحفّ المؤثّ  لذكرق ولفهم أوسع نتطرّ 
 2:(1/2رقم ) ح في الجدولإلى مجموعتين كما هو موّض  Aakerّسمتها ق

 .الّتجارّيةرات المستخدمة في شخصّية العالمة المؤثّ (: 1/2) الجدول رقم
 الخصائص غير المرتبطة بالمنتج الخصائص المرتبطة بالمنتج

 Productالمنتج  فئة .1
Category. 

 .Packageالغالف  .2
 .Priceعر السّ  .3
 .Attributesالخصائص  .4

 .User Imageryصورة المستخِدم  .1
 .Sponsorshipرعاية ال .2
 .Symbolsموز الرّ  .3
 .Ageالعمر  .4
 .Country of Originبلد المنشأ  .5

                                                            
 .277-276هاجر، "الّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية وسلوك المستهلك"، مرجع سبق ذكره، و .حميود 1
مجلة اقتصاديات من منظوري المؤسسة والمستهلك"،  ENIEدراسة إدراك شخصية العالمة التجارّية "(: 2009فاتح، ) .مجاهدي 2

 .233-231، العدد السابع، وشمال إفريقيا
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 .Corporate Image المنّظمةصورة  .6
 .C.E.Oالعام المدير  /ئيسة الرّ شخصيّ  .7
 Celebrityاستخدام المشاهير في اإلعالنات  .8

Endorsers. 
ت اقتصاديامجلة من منظوري المؤسسة والمستهلك"،  ENIE التجارّيةدراسة إدراك شخصية العالمة "(: 2009، )فاتح .يمجاهد المصدر:

 .233، العدد السابع، وشمال إفريقيا
 

 :Brand Identity|  اّلتجارّيةهوّية العالمة  .2
بنقلها للّسوق  يعّبر مفهوم هوّية العالمة الّتجارّية عن تلك الّرسالة اّلتي تقوم المنّظمة

بين  كبيرٌ  وهناك خلطٌ المستهدف معّبرة عن ذلك الجزء من العالمة الّتجارّية الواقع تحت سيطرتها، 
 األخيرة هي ما يدركه المستهلك لما ترسله المنّظمةحيث إّن  مفهوم الهوّية وّصورة العالمة التجارّية

، وعليه يمكن القول بأّن هوّية العالمة الّتجارّية وصورتها هما والهوّية هي عنصر من عناصرها
الّرسالة االّتصالّية مع المستهلك بمام وجهان لعملة واحدة وهي العالمة الّتجارّية، لذلك من المهّم االهت

وهذا ما يوضحه  1بما يضمن أكبر قدر من الّتوافق بين ما ترسله المنّظمة وما يدركه المستهلك.
 ( التالي:3/2الشكل رقم )

 هنّية.بصورتها الذّ  الّتجارّيةعالقة هوّية العالمة  (:3/2كل رقم )الشّ 

هوّية العالمة الّتجارّية بأّنها الّتمثيل للشّفرة الوراثّية لعناصر عالمة  Upshawكما يرى 
 2تجارّية تّم تشكيلها وفق نسق معّين يؤّثر على كيفّية إدراك الّسوق المستهدف لها.

                                                            
لمحلية فاتح، "دراسة تأثير االتجاهات نحو بلد منشأ المنتج وعالمته التجارّية على تقييم المستهلك الجزائري للمنتجات ا .مجاهدي 1

 .58واألجنبية"، و
 .59، والمرجع السابق 2
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للّتفريق بين جانبي الّصورة الّذهنّية، فتعتبر هوّية العالمة الّتجارّية هي الجانب الّصريح أّما 
 1ّصورة، أّما شخصّية العالمة الّتجارّية فهي الجانب الّضمنّي لها.والّظاهر لل

 :Brand Reputationسمعة العالمة الّتجارّية |  .3
مة في تي تكتسبها المنظّ ة الّ ًا من خالل االحترام والمصداقيّ مة تدريجيّ سمعة المنظّ تنمو 

 يتمّ و أذهان األفراد،  من فيعبر الزّ  ئهاداألمن حولها. فهي انعكاس  2أصحاب المصلحة عيون 
ر تقييماتهم وُتطوّ  د تاريخ تجاربهم معها،عبير عنها من خالل أفكارهم وكلماتهم عنها، وهي ُتجسّ التّ 

قييم التّ وتعّرف على أّنها  .تهاأو عدم مقابلتوّقعاتهم مة من خالل مقابلة لتداخالتهم مع المنظّ 
مة، أو من خالل األفعال المنظّ  برة المباشرة معذي يعتمد على الخمن، والّ مة عبر الزّ اإلجمالي للمنظّ 

 3مات األخرى.المنظّ  فات المنافسين منمة مقارنًة بأفعال وتصرّ تي تقوم بها المنظّ فات الّ صرّ والتّ 
تتكّون سمعة العالمة الّتجارّية أساسًا من مجموع االعتقادات واألحكام الموجودة لدى 

قّوتها االبتكارّية، و ستراتيجّية إدارة أعمالها، اسم هذه العالمة، إكة اّلتي تحمل الجماهير تجاه هذه الّشر 
أساليبها الّتسويقّية وجودة منتجاتها وخدماتها، كّل ذلك يشّكل أجزاء من سمعة الّشركة باإلضافة و 

إلى تحمّلها المسؤولّية االجتماعّية واهتمامها بأفراد المجتمع، فإّن سمعة العالمة الّتجارّية هي نتيجة 
 4مباشرة للقرارات واألعمال الماضية، وُيعّد ذلك انعكاسًا لتاريخ الّشركة.

 :Brand Equityقيمة العالمة الّتجارّية |  .4
تي المنتج في ذهن العميل والّ  قيمةجارّية إلى تي يضيفها اسم العالمة التّ تشير إلى القيمة الّ 

ة استجابة ر على كيفيّ قها فهي تؤثّ وتفوّ تها ا يضمن استمراريّ ممّ  ،تدفعه لقبول دفع سعر أعلى ألجلها
 5هني لها عنده.ء حسب نوع االرتباط الذّ د أو سيّ العميل للمنتج سواء بشكل جيّ 

 Goizuetaففي إحدى اّللقاءات الّصحفّية صّرح المدير العام الّسابق لشركة كوكا كوال  

Roberto  ًولكن من الّصعب أن حيث قال: "كّل مصانعنا يمكنها غدًا أن تحترق أو تسقط أرضا ،
يمّس ذلك قيمة عالمتنا الّتجارّية، وهذا يرجع إلى المصداقّية اّلتي تتحّلى بها عالمتنا"، هذه العبارات 
إن دّلت على شيء فإّنها تدّل على أّن للعالمة الّتجارّية قيمة هاّمة باعتبارها أحد مكّونات رأس 

                                                            
1 Sampson. Peter, (1993): “A better way to measure brand image: Positioning, Segmentation, and the 

dynamic attributes that drive brands”, NTC Publications Ltd, Henley-on-Thames, UK. 
ُمصطلح ُيستخدم للداللة على الجماعات المحيطة بالشركة، واّلتي يمكن أن تؤثر بسلوك الشركة  stakeholdersأصحاب المصلحة  2

 أو تتأثر بها.
العمالء وأثرها على صورة وسمعة المنظمة الخدمّية"، مرجع سبق ذكره،  شكاوي محمود علي، "دور العدالة المدركة في معالجة  .عريض 3

 .116-115و
مجلة جامعة تأثير الّصورة الذهنّية لمنتجات المنظمة على والء المستهلك للعالمة التجارّية بتوسط الرضا"، "(: 2017فاطمة، ) .بورقعة 4

 .204، و7المجلد الثاني، العدد القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية، 
جارّية على تقييم المستهلك الجزائري للمنتجات المحلية فاتح، "دراسة تأثير االتجاهات نحو بلد منشأ المنتج وعالمته الت .مجاهدي 5

 .51، ومرجع سبق ذكرهواألجنبية"، 
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ة الّتجارّية في أسماء بسيطة أو رموز عادّية، بل الملموس للمؤّسسة. وال تتلّخص العالم غير المال
إّنها تبلور قدرة المستهلك على الفهم واالستيعاب تجاه ما تقّدمه العالمة وما تعنيه بالّنسبة 

 1للمستهلك.

من خالل نوعين من وجهات النظر، األولى  هاوتعريف لقد تّم عرض قيمة العالمة الّتجارّية
 2 تسويقّية والثانّية مالّية، وفيما يلي استعراض موجز عن كلٍّ منهما:

مة قيمة العال Aakerفقد عّرفت  قيمة العالمة الّتجارّية من وجهة نظر تسويقّية: .أ
 بشعارالمرتبطة  اتمجموعة من األصول والمسؤوليّ : "التجارّية من هذا المنظور بأّنها

دمة خ مها سلعة أوتي تقدّ ل من القيمة الّ تي تضيف أو تقلّ الّ  ،أو اسم العالمة التجارّية
 مة أو إلى كليهما."مة ما أو إلى مستهلكي هذه المنظّ ما إلى منظّ 

 Simon & Sullivanحيث عّرفها قيمة العالمة الّتجارّية من وجهة نظر مالّية:  .ب
مات الّنقدّية اإلضافّية اّلتي تنشأ عن منتجات تحمل عال: "عبارة عن الّتدّفقات بأّنها

 تجارّية مقارنًة مع منتجات ال تحمل عالمات تجارّية."

بجمع المفهومين الّسابقين بمفهوم واحد مالّي تسويقّي،  Andersonقام  2007في عام 
ّشركة من خالل استجابة حيث عّرف قيمة العالمة الّتجارّية بأّنها: "القيمة المالّية اّلتي تستمّدها ال

 3الّتجارّية."المستهلكين لألنشطة الّتسويقّية الخاّصة بهذه العالمة 

 :geLevels of Brand Imaالّتجارّية | هنّية للعالمة : مستويات الّصورة الذّ ثانياً 
إّن صورة العالمة الّتجارّية ال تتكّون عند الفرد بصورة مكتملة من البداية وفي وقت واحد، 
وإّنما تتّم على مراحل ومستويات عدة، وخاللهما تتغّير باستمرار طالما أّنه يستقبل المزيد من 

 4 (:4/2المعلومات عن العالمة الّتجارّية وأنشطتها. وذلك كما هو مبّين من خالل الّشكل رقم )

                                                            
الجزائر،  –(: "إدارة العالمة التجارّية في شبكات الفرانشيز"، دراسة حالة مؤسسة بي بي جي للدهن والتلبيس 2013إيمان، ) .محنان 1

 .8علوم التسيير، جامعة محمد خيضر. بسكرة، الجزائر، و ، كلية العلوم االقتصادية والتجارّية و رسالة ماجستير
دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة على والء طالب الجامعات للعالمات التجارّية لسلع التسوق غير (: "2005محمد صالح، ) .الخضر 2

 .55، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، ورسالة ماجستيرالمعمرة"، 
 .139عبد هللا عوض، "بناء نموذج لمحددات قيمة العالمة التجارّية"، مرجع سبق ذكره، و  .الحداد 3

محمود علي، "دور العدالة المدركة في معالجة شكاوي العمالء وأثرها على صورة وسمعة المنظمة الخدمّية"، مرجع سبق ذكره،  .عريض 4
 .105 و
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 .للعالمة الّتجارّية هنّية(: مستويات الّصورة الذّ 4/2كل رقم )الشّ 

الّشكل الّسابق كيفّية تغيير الّصورة الّذهنّية للعالمة الّتجارّية عندما يتلّقى الفرد يّتضح من 
مراحل يتدّرج من خاللها  ين الّصورة الّذهنّية لخمسالمزيد من المعلومات عنها، فتخضع عملّية تكو 

تعّرف بالكاد يحيث  Awarenessبالوعي الفرد بين ثالثة مستويات للّصورة، تبدأ ُأولى المراحل 
فيبدأ هنا الّشخص فعاًل  Familiarityاأللفة تليها مرحلة  على اسم العالمة الّتجارّية، الفرد بها

بالّتعّرف على الّشركة، ولن تبقى بالّنسبة له اسمًا فقط، ومع ذلك ففي هذه الّنقطة ال يتكّون لديه 
 Pureبالّصورة الّنقّية أّي نوع من اآلراء تجاه العالمة الّتجارّية، لذلك ُتدعى هاتان المرحلتان 

Image االّتجاهات . تليهما مرحلةAttitudes  فيها الفرد بتكوين اّتجاهات ومواقف إيجابّية يبدأ
الّصورة أو سلبّية أو محايدة تجاه العالمة الّتجارّية، وعندها سينتقل مستوى الّصورة إلى مستوى 

ففي مرحلة  ألّن تغيير مواقف الفرد أمٌر في غاية الّصعوبة، Permanent Image الّدائمة
بالبحث عن المعلومات المرتبطة بالّصورة المتكّونة لديه سواًء كانت إيجابّية االّتجاهات يبدأ الفرد 

أم سلبّية، لذلك على الّشركة أن تعمل على تكوين صورة ذهنّية إيجابّية من البداية، أّما في مرحلة 
ها فيجارّية قد وصلت إلى المرحلة اّلتي تبدو لدى األفراد العالمة التّ  فتكون  preference الّتفضيل

، فمن المهّم أن تعمل الّشركة على تعزيز االّتجاهات اإليجابّية وأن األفضل مقارنًة بمنافسيها بأّنها
 تخلق لدى الجماهير الّتوّقعات الواعدة حول العالمة الّتجارّية وأنشطتها. 
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 experienceالّتجربة أّما في المرحلة األخيرة من مراحل الّصورة الذهنّية فهي مرحلة 
حيث تتكّون لدى الفرد معتقدات راسخة حول العالمة الّتجارّية من الّصعب تغييرها، وعندها تنتقل 

وبعض الباحثين ُيطلق عليها الّسمعة  Inner Truthالحقيقة الُمطلقة الّصورة إلى مستوى 
Reputation.1 

ng and Buildi|  : نماذج بناء وتجديد الّصورة الّذهنّية للعالمة الّتجارّيةثالثاً 

Development Brand Image Models: 
أن تعمل على يمكن و  إّن الّصورة الّذهنّية المحّببة للعالمة الّتجارّية هي ثروة ألّي شركة،

الّداخلية للّشركة بشكل فّعال والّتحّكم رات من خالل إدارة المتغيّ الّذهنّية أو تعديل صورتها  تشكيل
فمن  ةغبالرّ هذه افع وراء كان الدّ  اً أيّ و  رتها،تغيير صو أحيانًا ب ارّيةعالمات الّتج. وقد ترغب البها

دة بوضوح محدّ ، وأن تكون الّصورة المطلوبة تها وأهدافهاصورة تعكس مهمّ لها خلق أن تروري الّض 
عليها أاّل تترك مجااًل لتفسيرها بشكل خاطئ من ِقبل أصحاب وينبغي  ،طة قدر اإلمكانومخطّ 

 2المصلحة.
ة، اتيّ الذّ  ة عالمتها الّتجارّيةلصور  ةً ط بدايأن تخطّ  الّشركاتيرى الجعفر بأّنه يجب على 

سويق ز بحوث التّ ، وأن تركّ ع بهاتي يجب أن تتمتّ ة الّ تعرف تمامًا الهويّ  ة وأند أبعادها بدقّ وأن تحدّ 
إشباعها وقي، للعمل على حاجات المستهلكين ورغباتهم في قطاعها السّ  تها على معرفةخاّص 
ول إلى الّصورة ة، للوصالمدركَ  هنّيةالذّ  الّصورةأنشطتها في سبيل خدمة  هكل األمثل، وأن توجّ بالشّ 

 3(.5/2وبناًء عليه اقترح الّشكل رقم ) ن،أذهان المستهلكي ووضوحًا فيًة األكثر إيجابي

                                                            
عريض. محمود علي، "دور العدالة المدركة في معالجة شكاوي العمالء وأثرها على صورة وسمعة المنظمة الخدمّية"، مرجع سبق ذكره،  1

 .106و 
2 Zinkhan. George M., Ganesh. Jaishankar, et al., (2001): “Corporate Image: A Conceptual Framework 

For Strategic Planning”, AMA Conference Proceedings, Vol. 12, P152. 
 
 .67-66المستهلكين"، مرجع سبق ذكره، و محمد، "اإلعالن األخضر ودوره في بناء الّصورة الذهنّية من وجهة نظر .الجعفر 3
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 أنواع الّصورة الذهنّية.(: 5/2الشكل رقم )

الفريد والقوي بط رّ اليجابي من خالل بشكل إ جارّيةالتّ صورة العالمة  بناء أو تجديديمكن 
، وبما أّن الحمالت 1ّيةسويقحمالت التّ المن خالل  هامع ذكريات المستهلكين عن جارّيةالتّ لعالمة ل

 الباحثة وفي ضوء مشكلة وأهداف البحث ربط الّصورة الّذهنّية للعالمةتها، تقترح قليدّية فقدت فعاليّ التّ 
الّتجارّية باألساليب الفّعالة من استراتيجّيات تسويق الغوريال سعيّا منها لبناء أو تجديد صورتها 

 بذكريات فريدة لدى المستهلكين، بناًء على ذلك تقترح الباحثة الّنماذج الّتالّية:
 جديدة: تجارّيةعالمة ّصورة ذهنّية لنموذج بناء  .1

في ظّل منافسة الّشركات الضخمة اّلتي تحتّل في حال إطالق عالمة تجارّية في الّسوق 
هتمام غالبّية الحّصة الّسوقّية، وليس للمستهلكين تجارب حقيقّية ملموسة معها، هنا يجب عليها اال

عه، وحّتى فوريًا من خالل أّول عملّية اّتصالّية م انطباعاً  باالنطباعات األولى، ألّن الجمهور يكّون 
قترح ّية الجديدة أن تثبت نفسها في أذهان المستهلكين وبزمن قياسّي تتستطيع هذه العالمة الّتجار 

وريال لما الباحثة نموذجًا لبناء صورة ذهنّية قوّية للعالمة الّتجارّية الجديدة عبر أنشطة تسويق الغ
ا، مّما يحتويه من إبهار وجذٍب لالنتباه وانخفاٍض في الّتكاليف بالنسبة لعالمة تجارّية في بداياته

شطة اّتصالّية خلق لدى المستهلك انطباعاً أّولّياً سرعان ما يتحّول إلى ّصورة ذهنّية إذا تّم دعمها بأني
ة الّذاتّية أخرى تعمل على خلق الّصورة الُمدرَكة عن العالمة الّتجارّية الجديدة بما يتناسب مع الّصور 

كل كما في الشّ  Feed Backتّدة والّصورة المرغوبة المخّطط لها، واختبارها عبر المعلومات المر 
 (.6/2رقم )

                                                            
1 Zhang. Y., (2015): “The Impact of Brand Image on Consumer Behavior”: A Literature Review, Open 

Journal of Business and Management, Vol. 3, No. 1, P58-62. 
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 (: نموذج بناء صورة ذهنّية لعالمة تجارّية جديدة.6/2الّشكل رقم )

 :تجديد الّصورة الّذهنّية لعالمة تجارّية موجودةنموذج  .2
العالمة الّتجارّية على أرض الواقع، وامتالكها لحّصة سوقّية، ومعرفة  وجودفي حال 

وتحقيق معرفة  بوجودهاالمستهلكين لها بدرجات متفاوتة، فهي بحاجة مستمّرة لتذكير المستهلكين 
أكبر لديهم، وإضافة روٍح جديدة للعالمة الّتجارّية، وعلى ضوء ما سبق تقترح الباحثة نموذجاً لتجديد 

عبر أنشطة تسويق الغوريال سابقًا في الّسوق، وذلك  الموجودةة الّذهنّية للعالمة الّتجارّية الّصور 
 اّلتي تعمل على تجديد صورة العالمة الموجودة باألصل في أذهان المستهلكين ممزوجةً 

باالنطباعات الّسابقة عن أداء الّشركة وجودة ما تقّدمه من منتجات وخدمات كما هو موّضح في 
(، وذلك لتحقيق نتائج أفضل من األنشطة الّتسويقّية الّتقليدّية اّلتي كانت تمارسها 7/2كل رقم )الشّ 

  وبتكاليف أقّل، مّما يجعلها أيضًا تحّقق ارتباطًا ذهنّيًا بين اإلبداع وعالمتها الّتجارّية.
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  موجودة. تجارّيةعالمة لهنّية (: نموذج تجديد الّصورة الذّ 7/2كل رقم )الشّ 
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 الخالصة:
  ّوأكّد معظمها أّنها الّتصّورات والمشاعر  الّتجارّيةهنّية للعالمة الّصورة الذّ دت تعاريف تعد

المتراكمة في أذهان المستهلكين تجاه كل ما تقّدمه عالمة تجارّية ما، وتترجم هذه الّتراكمات 
 بحسب قّوة هذه الّصورة. عينةعلى هيئة مشاعر، اتجاهات، سلوكّيات م

  ،ُتصّنف الّصورة الّذهنّية للعالمة الّتجارّية إلى ثالثة أنواع وهي الّذاتّية كما ترى الّشركة نفسها
الّصورة المخّططة وهي كما ترغب الّشركة بأن يراها المستهلكون، والّصورة المدرَكة وهي ما 

 يراه المستهلكون فعاًل.
 ن المعرفّية العقالنّية، الوجدانّية العاطفّية، للّصورة الّذهنّية العديد من األبعاد اّلتي تتراوح بي

 والّسلوكّية.
  تتكّون الّصورة الّذهنّية من أربعة عناصر ُتشّكل بها وحدات لعبة الةPuzzle  الخاّصة بالعالمة

 الّتجارّية وقد قامت الباحثة بتوضيح هذه العناصر.
  الّصافّية تليها الّدائمة، ومن ثم المطلقة، تتكّون الّصورة الذهنّية من عّدة مستويات تبدأ بالّصورة

 وفي كّل مستوى منهم عّدة مراحل.
  قامت الباحثة باقتراح نماذج لبناء صورة ذهنّية لعالمة تجارّية جديدة وموجودة سابقًا باستخدام

 حمالت تسويق الغوريال.
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 الث  الثالفصل  

 

 

 

 

 
 تمهيد:

مهما اختلفت مواقعهم  ن و ة هو أّنهم جميعًا مستهلكالعامل المشترك بين البشر كافّ إّن 
رائّية، لذلك فالهدف األساسي والمحور ى قدراتهم الشّ جاهاتهم أو حتّ ومستويات تعليمهم وعملهم أو اتّ 

في  لغة األمّ عمل كان هو المستهلك، ودراسة سلوكه هي الّ  شاطات أليّ اّلذي تدور حوله جميع النّ 
ك ألّية سلوك المستهلك يعتبر عملّيًا ونظرّيًا القلب المحرّ  سويقّية الفّعالة، ألنّ التّ  ستراتيجياتاالكتابة 

 1كلّية، متغيرة أم مستقرة. مستراتيجّية تسويقّية وفي أي بيئة كانت جزئّية أإ

الفعلّي، لوك عّرف على كيفّية حدوث السّ من دراسة سلوك المستهلكين هو التّ والهدف 
على  فالقائمون لوك قبل حدوثه وبعد حدوثه فعاًل. باإلضافة إلى تحليل العوامل اّلتي أّثرت على السّ 

اخلّية والخارجّية اّلتي تدفع رات الدّ عّرف على المؤثّ التّ  لوك اإلنساني وجدوا أّنه من المهمّ دراسة السّ 
ل التسويقّي مّمن لديهم خبرة ومعرفة . لذلك فمن يعمل في المجاعينةف بطريقة مصرّ المستهلك للتّ 

من اّلذي هم طبيعة سلوك المستهلك هم األقدر على تحديد ما يناسب المستهلكين في الزّ بوإلمام 
سويقّية اّلتي ستراتيجّيات التّ ريع، وذلك من أجل رسم اإلر السّ غيّ من_ بالتّ صف _أي الزّ فيه بحيث يتّ 

 2تتناسب معهم.

 الكالم المتناقل، وفيه:البعد الّسلوكي وهو عريف بالتّ  يهدف هذا الفصل إلى

  ّته.يّ توضيح مفهوم الكالم المتناقل وأهم 
  ّقليدي واإللكتروني.تمييز الفروقات بين الكالم المتناقل الت 

                                                            
، 13-12، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، و"سلوك المستهلك" مدخل استراتيجي"(: 1998محمد إبراهيم، ) .عبيدات 1

 بتصّرف.
 ، بتصّرف.17المرجع السابق، و 2

 سلوك المستهلك
Consumer Behavior 
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 .توضيح هيكل الكالم المتناقل 
 بكات االجتماعّية في انتشار الكالم المتناقل.نترنت والشّ توضيح دور اإل  
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 ولالمبحث األ

 الكالم المتناق لماهي ة   

Word-of-Mouth (WOM) Essential 
 تمهيد:

قب، ومن سويقي اليوم قلب المفاهيم رأسًا على عذي يشهده الفكر التّ ر المتسارع الّ طوّ إّن التّ 
إلى تحقيقها، فبداًل من أن تضع  الّشركات ات في األهداف اّلتي تسعىرت األولويّ ضمنها تغيّ 

 المبيعات واألرباح وقرارات المستهلكين الشرائّية على رأس قائمة األهداف أصبحت تميل ألهداف
 تي من خاللهاالّ و ، يمكن تحقيقها عن طريق خلق ما يدعو المستهلكين للحديث عنه اّلتياالنتشار 

 ى من األهداف.عي لتحقيق ما تبقّ يستطيعون السّ 
ى عالن وحده لم يعد قادرًا على تشكيل صورة ذهنّية قوّية لدى المستهلك تدعوه إلاإل إنّ 

ي تحيط تيرون في اليوم الواحد المئات من اإلعالنات الّ  فالمستهلكون جارّية، الكالم عن العالمة التّ 
 تاإلعالنا تي تصل إلى وسط منازلهم. فكلّ ى الّ نترنت أو حتّ رقات أو على اإلبهم سواًء في الطّ 

 من،باهظة الثّ ات تّتبع هذه األساليب الممّلة ركأصبحت تشبه بعضها لديهم، وما زالت معظم الشّ 
الل المراتب هاية باحتهي من فازت بالنّ فستراتيجّية رت من تفكيرها وأساليبها اإلتي غيّ ركات الّ أّما الشّ 

 األولى من أحاديث الجماهير عنها.

 :Mouth Concept-fo-Wordأواًل: مفهوم الكالم المتناقل | 
اس في تواصل دائم فيما بينهم، مكان وزمان، والنّ  كلّ  إّن الكالم المتناقل موجود دائمًا في

صاالت ، ويعتبر أكثر أنواع االتّ 1صال بين األفرادحيث يعتبر الكالم المتناقل من أقدم أنواع االتّ 
حيث يعتبر بالمفهوم العام أّنه نشاط يعتمد  WOM، ويرمز له اختصارًا المستهلكون اّلتي يثق بها 

 .عينةوصيات حول تجربة معلى تبادل األفكار والتّ 
المراحل المتعددة اّلذي يعتبر من أوائل الباحثين في الكالم المتناقل وأثره على  Arndt عّرفه

سل صال شفهي من شخص لشخص بين المر أّنه: "اتّ بسلوك المستهلك فقد عّرف الكالم المتناقل ل
ذي يدركه على أّنه نشاط غير تجاري بما يتعّلق بعالمة تجارّية أو منتج أو خدمة ي الّ والمتلقّ 

                                                            
(: "أثر الكلمة المنطوقة على السلوك الشرائي لمستحضرات التجميل"، دراسة تطبيقية على فئة الشابات 2016سيرين محمد، ) .العمري  1

 .18-16، كلية الدراسات العليا، جامعة الزرقاء، األردن، و رسالة ماجستيرفي مدينة الزرقاء، 
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 1."عينةم
على أّنه: "أّية معلومات حول شيء معّين  Hartline & Jones عّرفه كّل منفي حين 

 2".توصية" بمثابة نقلها من فرد آلخر"، ويمكن اعتبار هذه المعلومات ة أو عالمة تجارّية يتمّ 
 مرسلهي  ،ناتتتكّون العملّية االتصالّية للكالم المتناقل في أبسط أشكالها من ثالثة مكوّ 

المنقولة، كما  المعلوماتى تلك المعلومات، و اّلذي يتلقّ  المستقبل، و آراءهالمعلومات اّلذي يشارك 
والمستقبل هو الموثوقّية، د للعالقة بين المرسل ، والعامل المحدّ (1/3)كل رقم ح في الشّ هو موّض 

وابط بين المرسل والمستقبل للمعلومات قوّية، فإّن مصداقّية المعلومات ستكون عالّية فإذا كانت الرّ 
خاذ سلوك معّين. ويتكّون الكالم المتناقل من نوعين: ي وتدفعه التّ ق المتلقّ بما فيه الكفاّية لكي يصدّ 

اني هو رات وضغوطات خارجّية، والثّ مؤثّ  ةشرًة بدون أيّ ل هو أن يكون نابعًا من المستهلك مبااألوّ 
 3قين عن عمد.أن يبدأ بفعل المسوّ 

 
 
 
 

 .قليديّ صاالت الكالم المتناقل التّ : اتّ (1/3)كل رقم الشّ 

لم يُعد انتشار الكالم المتناقل ُمقتصرًا على االّتصال الّشفهي )وجهًا لوجه( نتيجة الّتطّور 
بل  الهائل اّلذي حدث مؤّخرًا في وسائل االّتصال الحديثة، والّدخول إلى ما يسّمى العصر الّرقمي، 

 لكتروني ومواقعنترنت مثل البريد اإلصال الحديثة عبر اإلصال عبر وسائل االتّ االتّ  اه إلىتعدّ 
كما  4ذي ساهم في انتشار األخبار على نطاق واسع وغير محدودواصل االجتماعي، األمر الّ التّ 

 5.(2/3)كل رقم ح في الشّ هو موّض 

 
 

                                                            
1 Buttle. F. A., (1998): "Word of Mouth: understanding and managing referral marketing", Journal of 

Strategic Marketing, Vol. 6, Issue 3, P:243. 
2 Herold. Kristiina, (2015): “Impact of Word-Of-Mouth On Consumer Decision-Making: An Information 
Processing Perspective In The Context Of A High-Involvement Service”, Doctoral Thesis, 

Lappeenranta University of Technology, Finland, P 22-23. 
3 Erkan. Ismail, (2016): “The Influence of Electronic Word of Mouth in Social Media on Consumers’ 

Purchase Intentions”, Doctoral thesis, Brunel Business School, Brunel University, United Kingdom, P 

31-33. 
، 1، العدد مجلة كلية العلوم اإلدارية(: "دور الكلمة المنقولة إلكترونيًا على قرار شراء الخدمة الفندقية"، 2014مدني، ) .عبد الرحمن 4

 .109و 
5 Kulmala. Marianne, (2011): “Electronic Word-of-Mouth in Consumer Fashion Blogs”, Master Thesis, 

School of Management, University of Tampere, Finland, P 12. 

 معلومات الكالم المتناقل المرسل المستقبل
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 لكتروني.صاالت الكالم المتناقل اإل : اتّ (2/3)كل رقم الشّ          

ذي واصل الّ نظر الباحثة فإّن تعريف الكالم المتناقل هو عبارة عن التّ وأخيرًا فمن وجهة 
وصيات المبنّية تبادل األفكار والتّ علي  باالعتماديحدث بين المستهلكين في الحياة االجتماعّية 

وبطريقة عفوّية سواًء كان التواصل شفهيًا أم  عينةدة ومرتبطة بعالمة تجارّية معن تجربة محدّ 
 إلكترونيًا.

 :Mouth Importance-of-Wordثانيًا: أهمّية الكالم المتناقل | 
ات رويجّية من بعد أن تكتمل جميع العمليّ يعتمد على األنشطة التّ  المنّظماتإّن نجاح 

في اآلونة  اكُثر االعتماد عليه اّلتيهذه األنشطة  أحد سويقّية اّلتي تسبقها، والكالم المتناقل ُيعتبرالتّ 
هو أّنه يعتمد على المستهلك وما يحيط به  بالغ األهمّيةاألخيرة، وما يجعل الكالم المتناقل أمرًا 

ال  اً محايد اً من األهل واألصدقاء، ألّن الكالم اّلذي يصدر عنه هو سلوك طوعي باعتباره مصدر 
في الوقت الحاضر حيث أصبح  من خاللها، وعلى األخّص  يهدف إلى مصلحة أو مكسب شخصي

رويجّية اّلتي سائل التّ في انتشار الرّ  فّعاالً  اً واصل االجتماعي دور شبكات التّ  عبرقاش للحديث والنّ 
سائل وما تحتويه من عوامل إبهار جارّية، وذلك يعتمد باألصل على قّوة الرّ ُترسلها العالمات التّ 

 1ة، وعلى مدى الوعي واإلدراك واالنتباه لدى المستهلك من جهة أخرى.ُتشعل الحوارات من جه
جارّية العالمة التّ  صورةطابق بين ومن جهة ثالثة أيضًا يعتمد انتشار الكالم المتناقل على التّ 

هذا يعمل على زيادة انتشار الكالم  اتّية للمستهلك، وارتفاع قيمة هذه العالمة لديه، كلّ والّصورة الذّ 
 2المتناقل.

تائج إلى أّن الكالم وقد توّصلت النّ  ،راسات مدى فاعلّية الكالم المتناقلناقشت العديد من الدّ 
ات من البيع المباشر، حف، وأكثر فاعلّية بأربع مرّ ات من إعالنات الّص المتناقل أكثر فاعلّية بسبع مرّ 

                                                            
 .بتصّرف، 22-15سيرين محمد، "أثر الكلمة المنطوقة على السلوك الشرائي لمستحضرات التجميل"، مرجع سبق ذكره، و  .العمري  1

2 Maisam. Shirkhodaie, Mahsa. Rastgoo-deylami, (2016): “Positive Word of Mouth Marketing: 

Explaining the Roles of Value Congruity and Brand Love”, Journal of Competitiveness, Vol. 8, Issue 

1, P 20.  

 مستهلك مستهلك

 مستهلك

 مستهلك

 رسالة الكالم المتناقل االلكتروني



78 | P a g e 
 

قليدي ات من اإلعالن التّ اإلعالن اإلذاعي، وكذلك أكثر فاعلّية بتسع مرّ تين من وأكثر فاعلّية بمرّ 
 1في تغيير مواقف المستهلكين.

رويجّية لتأثير الكالم المتناقل أّن اإليجابّي منه ات التّ سويقّية وبالذّ هذا ومن المضامين التّ 
عتبر ت. كما اً ناقل سلبيّ سويقّية، والعكس صحيح عندما يكون الكالم المتاألصول التّ  يمّثل أحد أهمّ 

ادر ًة الّص ًا للمعلنين، فمن فوائد الكالم المتناقل اإليجابّي خاّص جدّ  ةمراقبة تأثير الكالم المتناقل هامّ 
ع ركة، وهذا بدوره يشجّ إعالن متحّرك للشّ  نزلةضا العالي؛ أّنهم يعتبرون بمعن العمالء ذوي الرّ 

 2كاليف لجذب عمالء جدد.على تخفيض التّ 
جارّية بالكالم المتناقل ضا عن العالمة التّ ناقشت أيضًا دراسات عّدة عالقة مستوى الرّ  وقد

اضي للكالم بون غير الرّ اضي للكالم المتناقل اإليجابي أو مشاركة الزّ بون الرّ ومدى مشاركة الزّ 
 Coca Cola هما أكثر مشاركة للكالم المتناقل، ففي دراسة قامت بها شركةلبي وأيّ المتناقل السّ 

لبي ضعف ما يشاركه اضين يشاركون الكالم المتناقل السّ بائن غير الرّ على زبائنها تبّين أّن الزّ 
قتضي ضرورة العمل على تعزيزه وتفادي ي وهذاالمتناقل اإليجابي  الّراضون من الكالمبائن الزّ 
 3لبي منه.السّ 

 :sElementMouth -of-Wordالكالم المتناقل |  عناصرثالثًا: 
 4وآخرون: Sernovitzوذلك حسب  من عّدة عناصرعملّية الكالم المتناقل تتكون 

شكل بالكالم المتناقل  يتداولواوهم األشخاو اّلذين من المحتمل أن  :Talkersثون | المتحدّ  .أ
الحملة ب ون الموضوع الخاّو نين اّلذين يغطّ " كالمدوّ المؤّثرون أكبر، وغالباً ما يطلق عليهم اسم "

واصل اإلعالنّية، ولكن يمكن ألي مجموعة من األشخاو مّمن يملكون الحماس والقدرة على التّ 
 سالة اإلعالنّية إلى الجمهور المستهدف. نقل الرّ و 

 اهعن يتحّدثوااس لكي وهي األفكار أو المواضيع اّلتي تعطي سببًا للنّ  :Topicsالمواضيع |  .ب
 دة، إعالن متمّيز، ميزة جديدة في المنتج.ي مثل عرض خاو، خدمة جيّ بشكل ودّ 

                                                            
دور محددات الكالم المتناقل السلبي على تحول الزبائن بين مزودي الخدمات التعليمية"، دراسة ميدانية في (: "2013محمد، ) .الغريب 1

 .38، كلّية االقتصاد، جامعة حلب، سوريا، وماجستير رسالةمدينة حلب، 
مجلة دور الكلمة المنطوقة في تقييم عالمة الخدمة"، حالة خدمات الهاتف النقال في الجزائر، (: "2015نجوى، ) .رابح، سعودي .بوقرة 2

 .128، و13، العدد العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
 .45محددات الكالم المتناقل السلبي على تحول الزبائن بين مزودي الخدمات التعليمية"، مرجع سبق ذكره، ودور محمد، " .الغريب 3
 .24سيرين محمد، "أثر الكلمة المنطوقة على السلوك الشرائي لمستحضرات التجميل"، مرجع سبق ذكره، و  .العمري  4

Word of Mouth Marketing in Five Easy Steps”, “ (2006): Andy,Sernovitz. 

.05:15 pm] –, [Visited Jan 6/2017  http://www.marketingprofs.com/6/sernovitz1.asp 

http://www.marketingprofs.com/6/sernovitz1.asp
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شكل سريع بل إجراء عملّية الكالم المتناقل وانتشارها قنيات اّلتي تسهّ هي التّ : Toolsاألدوات |  .ت
واصل االجتماعي والبريد اإللكتروني واالنتشار ولمسافات أوسع، مثل استخدام شبكات التّ 

 قاش.الفيروسي للكالم المتناقل من خالل النّ 
تبر قاشات والحوارات الحقيقّية، ويعمن خالل االنضمام إلى النّ  :Talking Partالمشاركة |  .ث

األشخاو  امفتح الباب أم قين، وذلك عندما يتمّ سبة للمسوّ هذا الجزء هو األصعب بالنّ 
دثة، عون منها المشاركة في تلك المحاجارّية، فهم يتوقّ وتشجيعهم لبدء الحديث عن العالمة التّ 

 الحصول على ردود فعل سلبّية. عليقات، وإاّل سيتمّ سائل أو التّ على الرّ إّما د الرّ عبر 
د من إتمام أكّ ننا من الفهم والتّ رة اّلتي تمكّ وذلك باستخدام األدوات المتطوّ : Trackingع | تبّ التّ  .ج

طرحه ب جارّيةعملّية الكالم المتناقل، وذلك عبر تعليقات المستهلكين على ما تقوم العالمة التّ 
جارّية، لتّ ًا حول عالمتها ار به المستهلكون حقّ ومشاركته واالحتفاظ به، مّما يتيح لها فهم ما يفكّ 

 .Feedbackة غذية المرتدّ وهي بمثابة التّ 

 :rameFMouth -of-Wordرابعًا: هيكل الكالم المتناقل | 

 يتكّون هيكل الكالم المتناقل من ثالثة ُبنى هي على الشكل التالي:
 دوافع المشاركين في الكالم المتناقل: .أ

خصّية م(، فهي تعتمد على تجربته الشّ ر )الُمتكلّ ة الكالم المتناقل في دافعّية المؤثّ تكمن قوّ 
ات بين "المستقبلين" وهم ز األدبيّ مع عن تجارب ُأناس آخرين، بحيث تميّ أو نقله لما قيل وسُ 

أي وهم أصل ومنبع المعلومات اّلتي رين" أو قادة الرّ ثّ صيحة، و"المؤ ر إليهم النّ اّلذين تمرّ  المشاركون 
باقتراح دوافع الكالم المتناقل المتعّلقة بالعوامل  Bristor الباحثةوقد قامت  1رونها لآلخرين.يمرّ 

 2الفردّية للمشاركين في الكالم المتناقل:
  | اإليثارAltruism:  ّم مستقبل هذا الكالر عن رغبة مرسل الكالم المتناقل في مساعدة ويعب

 ن.على إجراء سلوك معيّ 
 فّعال | الدور الInstrumental: المة إّن مرسل الكالم المتناقل هو من ُينشئ الكالم عن الع

رتبطًا ويقوم بإرساله لآلخرين لتحقيق هدف معّين في ذهنه، وقد ال يكون هذا الهدف م ،جارّيةالتّ 
 الكالم المتناقل. سالة، أو بتحسين حالته أو حالة مستقبلبالرّ 

  ّات | فاع عن الذّ الدEgo Defense:  ّعناآلخرين أو  عنضا إلسقاط اإلحباط وعدم الر 
 جارّية اّلتي يتكّلم عنها.العالمة التّ 

                                                            
 .128دمة"، مرجع سبق ذكره، ودور الكلمة المنطوقة في تقييم عالمة الخرابح، سعودي نجوى، " .بوقرة 1

 .31دور محددات الكالم المتناقل السلبي على تحول الزبائن بين مزودي الخدمات التعليمية"، مرجع سبق ذكره، ومحمد، " .الغريب 2
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  | االهتمامInterest: أن  يزداد احتمال عينةفي حال ازدياد اهتمام الشخص بعالمة تجارّية م
 يبدأ باتصاالت الكالم المتناقل حولها.

  | تأسيس الوضوح المعرفيEstablish Cognitive Clarity:  ّصاالت يمكن أن تنشأ ات
 الكالم المتناقل عندما يكون هناك محاولة لفهم شيء ما.

  ّنافر المعرفي | تخفيض التReduce Cognitive Dissonance:  يمكن تخفيض حالة
ي العالمة اآلخرين بتبنّ نافر أو عدم االنسجام المعرفي لدى المستهلك من خالل إقناع التّ 
لتعزيز  عامل وذلكجارّية اّلتي تعامل معها، فالمستهلك ينشر الكالم المتناقل بعد عملّية التّ التّ 

نافر أو عدم االنسجام ض التّ خفّ تُ قراره، حيث إّن مشاركة المستهلك للكالم المتناقل 
Dissonance  ّذي قام به، لذلك فهيفي إدراك المستهلك لقراره ومدى صّحة أو خطأ القرار ال 

اقل حيح وينشر الكالم المتنعبارة عن دفاع المستهلك عن قراره ليقنع نفسه بأّن قراره هو الّص 
 لآلخرين ليقنعهم بذلك.

فاعل إلى أربع فئات فقد صّنف دوافع الكالم المتناقل من حيث عنصر التّ  Dichterأّما 
سالة، فاعل مع الرّ فاعل مع اآلخرين والتّ ات، التّ الذّ  فاعل مع، التّ العالمة التجارّيةفاعل مع منها التّ 

جربة اإلعالنّية ركة وليس مع التّ لكن جميعها تندرج تحت مفهوم تجربة المستهلك مع منتجات الشّ 
وافع اّلتي تدفع تقترح الباحثة الدّ و جارّية وهذا ما تغفل عنه معظم األبحاث األكاديمّية. للعالمة التّ 

 Dichter: 1وافع اّلتي صّنفها م المتناقل وذلك باالعتماد على تصنيفات الدّ المستهلك لسلوك الكال
  ّجارّية | فاعل مع العالمة التّ التBrand-Involvement:  عند تعّرض المستهلك لحملة

ث جارّية يرغب بأن ُيخبر اآلخرين بما حدث معه، حيتسويق الغوريال وتفاعله مع العالمة التّ 
ع ماخلي يدفعه لمشاركة اآلخرين تجربته اإليجابّية ر الدّ وتّ من التّ ينشأ لدى المستهلك نوع 

 هلك.جارّية، وهذا ما يضفي نوعًا من الحماس اّلذي ُيشبع حاجات نفسّية لدى المستالعالمة التّ 
  ّات | فاعل مع الذّ التSelf-Involvement: أكثر مع ذاته  ه الحالة يتفاعل المستهلكفي هذ

-Selfات وافع يندرج تحت تأكيد الذّ وع من الدّ جارّية، هذا النّ التّ من تفاعله مع العالمة 

Confirmation  ّجات جارّية لتأكيد ذاته وإلشباع حاث عن العالمة التّ حيث إّن المستهلك يتحد
 جارّية سواًء كان جزءًا منهعاطفّية لديه، كحديث المستهلك عن إعالن إبداعي للعالمة التّ 

من عملّية إتمام اإلعالن، أو شاهده  المستهلك جزءٌ  ّن وجودإيث كحمالت تسويق الغوريال ح
فكير تفضيله لطريقة التّ  عبر وسيلة إعالمّية ما وأراد مشاركته مع اآلخرين ليثبت لآلخرين

 اإلبداعّية.

                                                            
1 Xavier. L. Jiun Wee, Summer. G. Yun Shuang, (2009): “Viral Marketing Communication: 

The Internet Word-of-Mouth”, A study on consumer perception and consumer response, Master Thesis, 

School of Management, Blekinge Institute of Technology, Sweden, P 19. 
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  ّفاعل مع اآلخرين | التOther-Involvement: وافع للحديث عن العالمة وع من الدّ ذا النّ ه
لعالمة عادة مع اآلخرين نتيجة تفاعله مع هذه اتعبيرًا عن الحاجة لمشاركة السّ جارّية يكون التّ 

 وإخبارهم بما حصل معه.
  ّسالة | فاعل مع الرّ التMessage-Involvement: تحفيز المستهلك  لة يتمّ في هذه الحا

عندما  ةً سالة اإلعالنّية اّلتي ترسلها، خاّص الرّ  بوساطةتجارّية للحديث عن إعالنات العالمة الّ 
تها زه لمشاركا يحفّ داقة والعائلة، ممّ والّص  تالمس عواطف المستهلك كالحبّ  أفكارٍ تضمين  يتمّ 

 مع من يشاركه تلك العواطف.
 انتشار الكالم المتناقل: .ب

هناك احتمال  (:1)ل من كثافة انتشاره، من العوامل اّلتي تزيد أو تقلّ  اً إّن للكالم المتناقل عدد
ز يخلق ، فاإلعالن المبدع والمتميّ عّرض لإلعالنالتّ كبير أن ترتبط استجابة الكالم المتناقل بمدى 

يمكن لحاجات  (:2)جارّية. للمستهلكين موضوعًا للمناقشة ويدفعهم للحديث عن العالمة التّ 
حافزًا إلنتاج  لُمدركة للمستقبلالحاجة ال من كثافة الكالم المتناقل فتعتبر المستهلكين أن تزيد أو تقلّ 

اس لم يسبق لهم أن ضه إلعالن إبداعي وجديد يعتقد بأّن من حوله من النّ الكالم المتناقل، فتعرّ 
المعلومات أثر  (:3)جربة الفريدة. ضوا له أو شاهدوه يخلق لديه حاجة بمشاركة اآلخرين هذه التّ تعرّ 

لعواطف متناقل على نوع الفكرة وقّوتها ومدى مالمستها ، هنا تعتمد كثافة الكالم النقلها اّلتي يتمّ 
عات المستهلك مّما ، وذلك عندما تكون خصائص اإلعالن الُمدركة أكبر من توقّ المستهلك وذاته

خلق لديه حاجة مشاركتها مع اآلخرين. فانتشار الكالم المتناقل هو عبارة عن نوع من المشاركة ي
 1% من تجاربهم العاطفّية.90اس بشكل نشط حوالي النّ االجتماعّية للعواطف، حيث يتشارك 

 إلدارة الكالم المتناقل: الّثمانيةكائز الرّ  .ت
عن المدى الكلّي للخصائص أو الممارسات  الّثمانيةكائز )األعمدة( ر نموذج الرّ يعبّ 

. بحيث اً بيّ سل مأ اً ر بشكل معنوّي على انتشار الكالم المتناقل سواء كان إيجابيّ نظيمّية اّلتي تؤثّ التّ 
و ركيزة أ كلّ  إنّ عة حول الكالم المتناقل، حيث البيانات المجمّ  موذج بشكل كامل جميعيأخذ النّ 

يختلف دورها من حالة  من أصحاب المصالح اّلتي يمكن أن عينةز على مجموعة معمود تركّ 
 الت.في جميع الحا ر على الكالم المتناقلنات تؤثّ رورة أّن نفس المكوّ ألخرى، وهذا ال يعني بالّض 

ه، مرضا العميل أو عد :(1)ز من خالل موذج بأّن الكالم المتناقل يمكن أن يحفّ يظهر النّ 
سويقّية، صاالت التّ االتّ  :(3)، ومبتكرةجارّية من أفكار أو منتجات فريدة مه العالمة التّ ما تقدّ  :(2)
شابك وتدعى بشبكات ضمن إطار عمل التّ  :(5)مة، المنظّ  من خارجرين من خالل مؤثّ  :(4)

مة أو عن طريق تحالفات المنظّ  :(7)عبر القوى البيعّية مع العمالء عن قرب،  :(6)اإلحالة، 
                                                            

 .131-130 الخدمة"، مرجع سبق ذكره، ودور الكلمة المنطوقة في تقييم عالمة نجوى، " .رابح، سعودي .بوقرة 1
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وأخيرًا الكالم المتناقل الخاو بشبكة العاملين، ويمكن تفصيل  :(8)دين األخرى، شبكات المورّ 
 1حو اآلتي:البحث على النّ موذج وذلك بما يخدم أهداف من عناصر هذا النّ  بعضٍ 

كائز إّن دور العميل ضمن الرّ : Customer WOMالكالم المتناقل الخاص بالعميل |  (1
لعمالء بأّن تحفيز الكالم المتناقل اإليجابي من ا المسّوقون للغاية، حيث يعتقد  مهمّ  الّثمانية

ة سويقيّ التّ العمالء من خالل األحداث  الراضين سيكون له أثر كبير على استحواذ وكسب
ي "، كما يعتقدون بأّنه يمّكنهم من االقتصاد فبعميليأتي  عميلة بالعميل على مبدأ "الخاّص 
 صاالت األخرى.ات االتّ ميزانيّ 

المة ُيعنى بتأثير خصائص الع: Brand WOMجارّية | الكالم المتناقل الخاص بالعالمة التّ  (2
ن مما تقوم بتقديمه سواء كان  الخصائص كلّ جارّية على الكالم المتناقل، بحيث تشمل هذه التّ 

اتي لألشخاو اّلتي عبير الذّ منتجات ومنافع ملموسة أو منافع غير ملموسة كالمشاعر والتّ 
 جارّية.اها تلك العالمة التّ تمنحهم إيّ 

ينتشر الكالم المتناقل : Communication WOMصاالت | الكالم المتناقل الخاص باالتّ  (3
الت المعنّية بالحم سويقّية الخارجّية من خالل األقسامصاالت التّ االتّ  عبر اإليجابي المهمّ 

 ونّية،لفزيجارّية التّ محتوى اإلعالنات التّ  مثلعاية، وغيرها. اإلعالنّية، أحداث األعمال، الرّ 
القيمة  ومحتوى اإلعالن اّلذي يكون عالي المبتكرةغطية اإلعالمّية اّلتي تثني على المنتجات التّ 

اضة في يبالعمالء عاطفّيًا، واستخدام المشاهير في مجال السينما والرّ  ّية أو اّلذي يّتصلالحوار 
لبي، من ز على رقابة الكالم المتناقل السّ ة فتركّ العالقات العامّ  . أّماالّرعايةاإلعالن وأنشطة 

 الخصائص والممارسات المتعّلقة بين. كما ترتبطأشخاو مدرّ  بوساطةخالل إدارة األزمات 
 فاعلّيةل التّ تشم فخبرات زّوار تلك المواقع وتجاربهمكيزة، بهذه الرّ  ماتلكترونّية للمنظّ بالمواقع اإل

يصًا لهذا الغرض عبر خصائص مة خّص قاشات، وبعض المواقع مصمَّ وتبادل األحاديث والنّ 
 .من عدمه عليقات وإبداء اإلعجابالمشاركة والتّ 

 :Positive & Negative WOMلبي | والسّ خامسًا: الكالم المتناقل اإليجابي 

ين، فقد يكون الكالم المتناقل إيجابّيًا ويتمثّةل ذلةك إّما في ذو حدّ  إّن الكالم المتناقل سيفٌ 
قيةيم اّلذي يكةون مدفوعةًا في المقةام األول مةن جةودة ما قّدمته اجم عةن عقالنيةّة التّ البنةاء المعةرفي النةّ 

 أنّ  حين فاعل مع ما تمنحه من مشاعر، فياتج عن التّ أو في البناء العاطفي النّ جارّية، العالمة التّ 
خط اجمة عن تلك المشاعر القوّية كالغضب والسّ لبي يتمّثل في االنفعالّية النّ الكالم المتناقل السّ 

                                                            
 .133-131و  ،دور الكلمة المنطوقة في تقييم عالمة الخدمة"، مرجع سبق ذكرهنجوى، " .رابح، سعودي .بوقرة 1
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مة د ضةةرورة اسةةتفادة العالعن تلك العالمة، مّما يؤكّ  ضةاواإلحباط، وتكون مدفوعة مةن عةدم الرّ 
 1رويج لها.جارّية مةةةن الكالم المتناقل اإليجابّي كةةأداة تسةةويقّية فّعالةةة للةةتّ التّ 

 :Positive Word-of-Mouthالكالم المتناقل اإليجابي |  .أ

ك في تخفيض درجة الشّ  اً كبير  اً للكالم المتناقل اإليجابي دور  أكّد كثير من الباحثين أنّ 
وينشأ الكالم المتناقل اإليجابي من رضا  2.عينةعالمة تجارّية م عامل معوالغموض المرتبطة بالتّ 

لدى المستهلكين مّما يدفعهم  عينةحاجة م تلبيةى إلى جارّية وأدّ مته العالمة التّ العميل عّما قدّ 
 ، وينتج عنه العديد من ردود األفعال المحتملة هي:تجاربهم مع أصدقائهم لمشاركة
  ّجارّية في أذهان المستهلكين.عزيز من صورة العالمة التّ الت 
  ّر دعوة األصدقاء عليقات اإليجابّية المباشرة، أو عبجارّية إّما بتقديم التّ فاعل مع العالمة التّ الت

 مته العالمة.وبدء نقاش إيجابي حول ما قدّ 
  ّجارّية.عور بارتباط أكبر مع العالمة التّ الش 
  ّجارّية.العالمة التّ  ي لمنتجاتبنّ راء والتّ يادة من احتمالّية الشّ الز 

 :Negative Word-of-Mouthلبي | الكالم المتناقل السّ  .ب
 متناقالً  اً اضي يشارك كالمبون غير الرّ تبّين أّن الزّ Anderson في دراسة أجراها الباحث 

لبية المعلومات السّ  اضي للكالم المتناقل اإليجابي، وكذلك فإنّ بون الرّ أكثر من مشاركة الزّ  اً سلبيّ 
لبي الكالم المتناقل السّ  ، مّما يجعل3ةي لها من تأثير المعلومات اإليجابيّ تأثيراً أكبر على المتلقّ تملك 

ا قّدمته تلك العالمة، ضةا عةمّ وعةدم الرّ لنشةر االستياء  اً باعتباره مصةدر جارّية تهديةدًا كبةيرًا للعالمة التّ 
هذا ينجم عنه ردود فعل محتملة و خسائر كبيرة يصعب تداركها،  ب حتمةًا في إحةداثمّمةا يتسةبّ 

 4هي:
  ّجارّية.مقاطعة العالمة الت 

  ّركة من منتجات.مه الشّ ي ما تقدّ راء أو تبنّ عدم القيام بعملّية الش 
  ير عبواصل االجتماعي، إذ يصبح التّ ًة عبر وسائل التّ ، وخاّص للمنّظمةمباشرة  شكاوى تقديم

 سبة للمستهلك.بالنّ عن االستياء أسهل 
  ّحول إلى عالمات تجارّية منافسة.الت 

                                                            
دراسة ميدانية لخدمات الجيل الثالث  أثر الكلمة المنطوقة على قرار تبني المستهلك للمنتجات الجديدة(: "2015أمينة، ) .طريف 1

"3G"  ،"بتصّرف.47-46، و 7، العدد. أداء المؤسسات الجزائرية مجلةلمؤسسة موبيليس بوالية االغواط ، 
 .109مدني، "دور الكلمة المنقولة إلكترونيًا على قرار شراء الخدمة الفندقية"، مرجع سبق ذكره، و  .عبد الرحمن 2
 .45مرجع سبق ذكره، و دور محددات الكالم المتناقل السلبي على تحول الزبائن بين مزودي الخدمات التعليمية"،محمد، " .الغريب 3
لمؤسسة  "3G"دراسة ميدانية لخدمات الجيل الثالث  أثر الكلمة المنطوقة على قرار تبني المستهلك للمنتجات الجديدةأمينة، " .طريف 4

 ، بتصّرف.47موبيليس بوالية االغواط"، مرجع سبق ذكره، و 
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 الثانيالمبحث  

 الكالم المتناق ل اإللكتروني  

Electronic Word-of-Mouth 

 

 

 

 

 
Show me what you share and I’ll tell you who you are 

CELINE BISGAARD OLSEN & CHRISTOFER GAUDE 
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Mouth -of-Electronic Wordأواًل: مفهوم الكالم المتناقل االلكتروني | 

Concept: 
الت حوّ رة اّلتي أدخلت التّ كنولوجيا، هذه الثوّ إّن ما نشهده اليوم من تغيير هو نتاج لثورة التّ 

سويقّية التّ ظرة أدخلته أيضًا على المفاهيم والنّ  اّلذيغيير ما يحيط بنا، وال سيما التّ  الجذرّية في كلّ 
بعونها، فبداًل من رغبتهم بدفع ات اّلتي يتّ ركات من الخطط واالستراتيجيّ ى على أهداف الشّ وحتّ 

ات المستهلكين للكالم عنهم في لقاءاتهم الواقعّية، أصبحت رغبتهم بالكالم عنهم على المنّص 
الكالم  قليدّية، وهذا ما يطلق عليهاالفتراضّية اّلتي تحتوي على أفراد أكثر بكثير من االجتماعات التّ 

استدالاًل بفأرة  Word-of-Mouseويطلق عليه أيضًا  e-WOMالمتناقل اإللكتروني 
مشاركة المستهلكين إلعالنات الشركات والحديث عنها على مواقع التواصل  ، فأصبحت1الحاسوب

سيدفعهم لمشاركة هذه  االجتماعي على رأس قائمة األهداف اّلتي يسعون لتحقيقها، لكن ما اّلذي
 اإلعالنات سوى بعض العوامل اّلتي تخلق لهم ما يدعو للحديث عنه!

الكالم من مكان آلخر لعدد كبير من األفراد تسهيل عملّية تناقل ب أسهمنترنت إّن ظهور اإل
قاش وتداول المعلومات، ونشر األحداث إلى محيطهم اّلذي وبسرعة كبيرة، ومّكن مستخدميه من النّ 

الفصل  كتروني عملّية غير متزامنة، حيث يتمّ ل، وعادًة ما يكون نشر الكالم المتناقل اإل2ينتمون إليه
واصل االجتماعي فإّن حجم ن والمكان، ومع ظهور مواقع التّ امسل والمستقبل من حيث الزّ ر بين الم

ذه البيئة الحاضنة ، وبذلك وفّرت للمستهلكين ه3اً رًا جذريّ واصل بين المستهلكين قد شهد تغيّ التّ 
 جارّية.لمشاركة تجاربهم مع أنشطة العالمات التّ 

الكالم المتناقل اإللكتروني على أّنه: "بيان إيجابي أو  Hennig-Thurauحيث عّرف 
إتاحته  وتتمّ ركة، الشّ  عن شيء ما يخّص  الّسابقون أو  الفعلّيون أو  المحتملون سلبي أدلى به العمالء 

 4 نترنت."للعديد من األشخاو على اإل
 :قليدي والكالم المتناقل اإللكترونيمقارنة بين الكالم المتناقل التّ  ثانيًا:

قليدي لديه بعض الخصائص المشتركة مع الكالم المتناقل في حين أّن الكالم المتناقل التّ 
 5اآلتي: (1/3)اإللكتروني، إاّل أّنه يختلف عنه في عّدة أبعاد سنذكرها في الجدول رقم 

                                                            
1 Xia. Lan, Bechwati. Nada, (2008): “Word Of Mouse: The Role Of Cognitive Personalization In Online 

Consumer Reviews”, Journal Of Interactive Advertising, Vol. 9, No. 1. 
 .31سيرين محمد، "أثر الكلمة المنطوقة على السلوك الشرائي لمستحضرات التجميل"، مرجع سبق ذكره، و  .العمري  2

3 Ohashi. Kevin, Parrot. Kim, (2010): “Measuring Word of Mouth in Real-Time: A Study of “Tweets” 

and Their Dynamic Relationship with Movie Sales and Marketing Efforts”, Master thesis, School Of 

Economics & Management, Lund University, Sweden, P 4-5. 
4 Hennig-Thurau. Thorsten, Kevin. P. Gwinner, Gianfranco et al., (2004): “Electronic Word-of-Mouth 

via Consumer-Opinion Platforms: What Motivates Consumers to Articulate Themselves on the 

Internet?”, Journal of Interactive Marketing, Vol. 18 No. 1, P39. 
5 Cheung. Christy M.K., Thadani. Dimple R., (2010): “The Effectiveness of Electronic Word-of-Mouth 
Communication: A Literature Analysis”, 23rd Bled eConference, Bled, Slovenia, P 330-331. 
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 .قليدي والكالم المتناقل اإللكتروني: مقارنة بين الكالم المتناقل التّ (1/3) جدول رقم

 .باالعتماد على الدراسات السابقة المصدر: من إعداد الباحثة

 بكات االجتماعّية في انتشار الكالم المتناقل:نترنت والشّ : دور اإل لثاً ثا
طبق من نترنت قّدم للعالمات التجارّية عالمًا يجمعهم مع المستهلكين على إّن ظهور اإل

 ذهب وهو موضح كالتالي:
 نترنت:لكتروني عبر شبكة اإل انتشار الكالم المتناقل اإل  .أ

فرصًا كبيرة لألفراد ل من عملّية الكالم المتناقل ووفرت نترنت سهّ إّن ظهور شبكة اإل
ع ظهور منتديات ات، فبدايًة شجّ عة من المنّص لمناقشة آرائهم مع اآلخرين من خالل مجموعة متنوّ 

نوا فيها من ث عن أي شيء، حيث تمكّ حدّ المستخدمين على التّ  Discussion forumsالمناقشة 
اس اّلذين لديهم م من اآلخرين، وانتهى بهم المطاف إلى تطوير عالقاتهم مع النّ علّ تبادل خبراتهم والتّ 

 علىاّلتي ساعدت األشخاو  Blogsنات نشأت ظاهرة جديدة وهي المدوّ  اهتمامات متماثلة، ثمّ 
ة بهم اّلتي كانت بدورها مفتوحة لمساهمات ناتهم الخاّص كتابة آرائهم وخبراتهم وتجاربهم على مدوّ 

فرصة  اعتبرتهادوين هذه حيث متابعة موجات التّ ب وبدأتركات من يقرؤونها، مّما أثار اهتمام الشّ 
ول على ردود فعل فورّية من المستهلكين جارّية عبرها والحصالتّ  اة بعالماتهلزراعة أفكار خاّص 

ات األخرى اّلتي ساهمت في انتشار الكالم المتناقل ومن المنّص  1يجابي،اإلمتناقل اللكالم ل محفزة
أي على شبكة نترنت على سبيل المثال وليس الحصر: منّصات الرّ لكتروني على شبكة اإلاإل
قييم ات التّ ، منّص News Web، مواقع األخبار Web-based opinion Platformsنترنت اإل

                                                            
1 Erkan. Ismail, “The Influence of Electronic Word of Mouth in Social Media on Consumers’ Purchase 

Intentions”, Op. Cit., P 49. 

 الكالم المتناقل اإللكتروني الكالم المتناقل التقليدي من حيث قمالرّ 
 انتشار واسع وبسرعة كبيرة  انتشار ضيق وببطء رعةاالنتشار والسّ  1

2 
حجم مجموعات 

مجموعات كبيرة من األفراد وبأوقات  مجموعة صغيرة في وقت متزامن ين والمزامنةالمتلقّ 
 غير متزامنة 

3 
 الوصولمكانّية إ

 للمعلومات
غير ثابتة ويوجد صعوبة في 

 ة أخرى الوصول للمعلومة مرّ 
الوصول إلى المعلومة غير و ثابتة 

 اتمحدود المرّ 
 مندة من الزّ متاحة لفترة غير محدّ  دمتاحة في زمن محدّ  إتاحة المعلومات 4
 قابلة للقياس غير قابلة للقياس ة القياسيّ قابل 5

ع بمصداقّية أكبر ألّن المصدر يتمتّ  المصداقّية 6
 يمعروف لدى المتلقّ 

الي ال غير معروفة المصدر وبالتّ 
 ع بالمصداقّية تتمتّ 
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Posted Review ّردشة ، غرف الدChatrooms تطبيقات المحادثة والمراسلة الفورّية ،Instant 
Messaging.1  ّواصل االجتماعي أكيد تختلف عن مواقع التّ وهي بالتSocial Media Sites 

، حيث بعضاً ذين ال يعرفون بعضهم اس الّ النّ لكتروني بين فقبل ظهورها كان يتّم الكالم المتناقل اإل
بب كان هناك خلل في مصداقّية الكالم المتناقل ثون مع الغرباء ولهذا السّ كان المستخدمون يتحدّ 

عليقات المتشابهة عن موضوع لكتروني، وكان األسلوب الوحيد لتقييم المصداقّية هو تكرار التّ اإل
ة، ياتهم الخاّص ثون باستخدام هوّ اس يتحدّ االجتماعي أصبح النّ واصل أّما بعد ظهور وسائل التّ  معّين،

لكتروني عبر وجلبت هذه الوسائل معها وجهة نظر جديدة رائدة تسمح بإجراء الكالم المتناقل اإل
 2 لكترونيًا.إ بعضاً اس اّلذين يعرفون بعضهم األحاديث بين النّ 

 االجتماعي: انتشار الكالم المتناقل االلكتروني عبر وسائل التواصل .ب
اس، وهي عبارة عن واصل بين النّ واصل االجتماعي من طريقة التّ لقد غّيرت مواقع التّ 

الع على خصّية واالطّ اتهم الشّ اس من بناء ملفّ نترنت تخلق بيئة تمّكن النّ طبيقات القائمة على اإلالتّ 
نوات المستخدمون. وفي السّ خصّية األخرى، وتسمح بإنشاء وتبادل المحتوى اّلذي ينشئه ات الشّ الملفّ 

واصل االجتماعي شعبّية جدًا، فالماليين من المستخدمين دمجوا هذه األخيرة أصبحت مواقع التّ 
 ةبكالشّ فإّن  2017في نهاية عام  Alexa ات موقع، فوفقًا إلحصائيّ 3المواقع في حياتهم اليومّية

من ضمن المواقع العشرة األوائل  ي األكثر شعبّية على اإلطالق، وهيه Facebookاالجتماعّية 
المركز  في Youtube موقعيسبقها في الترتيب ، الثالثالمركز حتّل حيث ت األكثر زيارًة في العالم

 4.اّلذي يحتل المرتبة األولى Googleبعد موقع  انيالثّ 
واصل ة باستمرار إلى إيجاد سبل لالستفادة من وسائل التّ جاريّ تسعى العالمات التّ 

صالّية، واّلتي تتيح لها الوصول إلى شبكة واسعة من المستهلكين سعيًا منهم االجتماعي كقناة اتّ 
بكات االجتماعّية من تحويل المستهلكين وبطريقة ما استطاعت هذه الشّ  5لتحسين أداء شركاتهم،

وذلك  6جارّية بشكل طوعي وبدون قصد في أغلب األحيان.إلى معلنين يعملون لصالح العالمات التّ 
فيما  لنقل آرائهم وتجاربهم ومناقشتهابكات االجتماعّية فرصة عظيمة وجدوا في الشّ  المستهلكينألّن 

بب العتبار مواقع مه مع أصدقائهم ومعارفهم، وهذا هو السّ جارّية وما تقدّ يتعّلق بالعالمات التّ 

                                                            
1 Akar. Erkan, Topçu Birol, (2011): “An Examination of the Factors Influencing Consumers' Attitudes 

Toward Social Media Marketing”, Journal of Internet Commerce, Vol. 10, No. 1, P 40. 
2 Erkan. Ismail, “The Influence of Electronic Word of Mouth in Social Media on Consumers’ Purchase 

Intentions”, Op. Cit., P 47-48. 
3 Ibid, P 44-45. 

 .]https://www.alexa.com/topsites ،]am11:26  – Visited Dec 31/2017  اإلحصائيات وفق موقع 4
5 Kabadayi. Sertan, Price Katherine, (2014): “Consumer – brand engagement on Facebook: liking and 

commenting behaviors”, Journal of Research in Interactive Marketing, Vol. 8, Issue. 3, P 206. 
6 Akar. Erkan, Topçu Birol, “An Examination of the Factors Influencing Consumers' Attitudes Toward 
Social Media Marketing”, Op. Cit., P 36. 

https://www.alexa.com/topsites
https://www.alexa.com/topsites
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 1تروني.لكات المناسبة تمامًا للكالم المتناقل اإلواصل االجتماعّي المنّص التّ 

هو أحد  Social e.WOMلكتروني عبر وسائل اإلعالم االجتماعّية الكالم المتناقل اإل
عبر هذه الوسائل ال يعني فقط مشاركة المنشورات عن  وهو ،لكترونيأنواع الكالم المتناقل اإل

شاطات اّلتي يقوم بها مستخدمو النّ  بل يشمل أيضًا كلّ  ،عليقات عليها وحسبجارّية أو التّ العالمة التّ 
بشكل مقصود أو غير مقصود، فعلى سبيل المثال  Social Mediaوسائل اإلعالم االجتماعّية 

جارّية فحة الخاّصة بالعالمة التّ بإحدى منشورات الّص  Likeعندما يقوم المستخدم بتسجيل إعجاب 
عن هذه العالمة  اً إلكترونيّ  ناقالً مت اً فإّنه بذلك ينشر كالم Facebookبكة االجتماعّية على الشّ 

سبة بهذا المنشور، وكذلك األمر بالنّ  اً ه يظهر ألصدقائه بأّنه سجل إعجابجارّية دون أن يقصد لكنّ التّ 
األصدقاء على  لبعضفالمستخدم أصبح عارفًا بأّن تعليقه سوف يظهر  2Commentsعليقات للتّ 

Facebook لكتروني شبه مقصود، ومؤخرًا أصبح شائعًا أن يكون وبذلك يصبح الكالم المتناقل اإل
وهو دعوة لصديق  Mentionلبعض األشخاو بعينهم عبر خاصّية الة  موجهاً الكالم المتناقل 

 عليقات ليشاهد المنشور.ن عبر التّ معيّ 

وسائل اإلعالم  % منهم يعتبرون أنّ 92قين والممارسين وبنسبة تتجاوز إّن غالبّية المسوّ 
ر جارّية، وهم على ثقة من أهمّية استخدامها وخاصًة مع تطوّ ة ألعمالهم التّ االجتماعّية مهمّ 

رات نترنت، حيث يستخدم المعلنون مؤشّ رات لقياس الفعالّية عبر اإلر مؤشّ ات اّلتي توفّ الخوارزميّ 
قر مثل إبداء اإلعجاب، أو النّ  نترنتلوكيات الفيروسّية والكالم المتناقل عبر اإلالمشاركة أو السّ 

عليقات، كمقاييس لتقييم فعالّية اإلعالن ات المشاهدة، التّ هور، المشاركات، الوصول وعدد مرّ للظّ 
جارّية لكترونيًا مع العالمة التّ إراسات وجود رابط بين تفاعل المستهلك د الدّ نترنت، وتؤكّ عبر اإل
 3ها.لوكّية على أرض الواقع معوايا السّ وبين النّ 

  ّبكة االجتماعّية الشFacebook: 

عالم ة اجتماعّية بجعل اللم ُيبتكر فيسبوك في األساس ليكون شركة، بل ُوِجَد لتحقيق مهمّ "
 ."أكثر انفتاحًا وارتباطاً 

“Mark Zuckerberg” 

                                                            
11 Erkan. Ismail, “The Influence of Electronic Word of Mouth in Social Media on Consumers’ 

Purchase Intentions”, Op. Cit., P 48. 
، رسالة دكتوراهعبر وسائل اإلعالم االجتماعية في القرار الشرائي للخدمة"، دراسة ميدانية، (: "دور التسويق 2017محمد، ) .الغريب 2

 .137كلية االقتصاد، جامعة حلب، سوريا، و 
3 Alhabash. Saleem, R. McAlister Anna, Lou Chen, (2015): “From Clicks to Behaviors: The Mediating 

Effect of Intentions to Like, Share, and Comment on the Relationship Between Message Evaluations 

and Offline Behavioral Intentions”, Journal of Interactive Advertising, Vol. 15, No. 2, P 82. 
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من أجل اإلعالنات. وقد  Facebookجدون على شبكة فيسبوك تخدمين ال يو إّن المس
تحوّلت هذه الّشبكة االجتماعّية إلى العمالق اّلذي هي عليه اآلن ألّنها تربط الّناس باألفراد 

ن يتن بشريّ ية حاجتثمّ  والمنّظمات والقضايا واألمور اّلتي تهّمهم وتالمس حياتهم، وفي جوهره
الحاجة إلى االنتماء، وحاجة المرء إلى  سبة األكبر من استخدام فيسبوك هما:ن ُتحّفزان النّ يتأساسيّ 

بأّن عالقة المستهلك  Brown et al.وبحسب الّنتائج المذكورة في دراسة  1تقديم نفسه لآلخرين.
مع المواقع اإللكترونية إّما أن تكون رسمّية وظيفّية أو أن تكون شخصّية وعاطفّية، فهناك مواقع 

 2تماعّية وهذا ما يطلق عليه "تصّفح المعلومات".تتّم زيارتها من قبلهم تلبية الحتياجات اج
" كثيرًا ما يراودنا هذا الّسؤال، لقد كشفت الدّراسات أّن ؟Facebook"لماذا ُنحّب 

Facebook  ينقر على مركز المتعة في الّدماغ أو ما ُيدعى بمركز المكافأة، فعندما نحصل على
مل على إضاءة هذا الجزء من الّدماغ، وإّن ردود فعل إيجابّية على فيسبوك ينتج عنها شعوٌر يع

تصّفح الفيسبوك يؤّدي إلى ردود فعل فسيولوجّية مثل اّتساع حدقة العين ويمكن أن يستحضر ما 
يسّمونه حالة الّتدفق الّشعوري اّلذي يبعث على الّراحة والّسعادة، وهذا ما يزيد من األوقات اّلتي 

 3نستخدم بها فيسبوك.
هناك سببان الحتفاظ أّية شركة بوجود لها على فيسبوك، أّواًل: يستخدم فيسبوك أكثر من 

% من جميع مستخدمي اإلنترنت، مّما يجعله أكبر شبكة اجتماعّية في العالم. ثانيًا: االرتباط 51
كثير لاالّشخصي بالعالمات الّتجارّية، أو القضايا، أو المنّظمات هو إحدى الّطرق اّلتي يستخدمها 

من الّناس للّتعبير عن ذواتهم لآلخرين عبر اإلنترنت. لذلك فالّشركات األكثر نجاحًا على فيسبوك 
 4هي تلك اّلتي تبني مجتمعات وترّوج قصص جماهيرها بداًل من مجّرد الّترويج لسلعة أو خدمة.

 فاعللتّ دة أنواع من ابعّ  Facebookشبكة  لكتروني عبريتمّثل سلوك الكالم المتناقل اإل
االجتماعي األخرى واّلتي تعتبر مقياسًا للوصول الّتواصل ات وهي متشابهة في معظم منّص 

 الي:كل التّ الفيروسي، وهي على الشّ 
  :Shareالمشاركة |  .1

جارّية على صفحتها الخاّصة سائل اإلعالنّية اّلتي نشرتها العالمة التّ وهي إعادة نشر الرّ 
Page  من ِقبل المستهلك على حسابه الخاو، وذلك لمشاركة أصدقائه بمضمون ما شاهده عن

لكتروني المقصود. وُيشير مدى الوصول هذه العالمة، وتعتبر المشاركة هي الكالم المتناقل اإل
                                                            

 .153و  ، ترجمة أحمد شكل، مؤسسة هنداوي سي آي سي،الجمهور التسويق في عالم رقمي(: 2017جيفري كيه، ) .رورز 1
2 Brown j., broderick a. J., & lee n., (2007): “Word of mouth communication within online communities: 

conceptualizing the online social network”, Journal of Interactive Marketing, Vol. 21, No. 3, P2. 
3 Seiter. Countney, “The Secret Psychology of Facebook: Why We Like, Share, Comment and Keep 

Coming Back”, https://blog.bufferapp.com/psychology-of-facebook , Op. Cit. 
 .153و  مرجع سبق ذكره،، رقمي الجمهور التسويق في عالمجيفري كيه،  .رورز 4

https://blog.bufferapp.com/psychology-of-facebook
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على حد وجيه من ِقبل مستخدمي اإلنترنت ت إعادة التّ سائل وعملياّ الفيروسي إلى حجم مشاركة الرّ 
 1 عبر اإلنترنت.سواء 

  :Likeاإلعجاب |  .2

الّزر األكثر سهولة وهو عبارة عن إيماءة سريعة لتقديم ردود فعل إيجابّية  زر اإلعجاب هو
م، وهو أيضًا طريقة للّتواصل مع األشياء اّلتي نهتّم بها عبر صفحات تجاه المحتوى المقدّ 

جارّية سائل اّلتي تضعها العالمات التّ على االستجابة العاطفّية للمستهلكين للرّ  ويدلّ ، 2اإلعجاب
 3 .عبر اإلنترنت بطرق مرئّية لآلخرين

  :Commentعليق | التّ  .3

إّن الّتعليقات هي ُمحرك عاطفي قوي، ُيمّكن العالمة الّتجارّية من تحقيق أقصى استفادة 
المحادثات واالستفادة عن طريق الّتفاعل مع الجمهور والّرّد على الّتعليقات للحفاظ على استمرار 

سائل اإللكترونية شطين للرّ جارّية النّ إلى مداوالت متابعي العالمة التّ الّتعليقات وتشير ، 4من اآلراء
ريحة، وتنقسم عبيرات الّص اّلتي تعّبر أيضًا عن االنطباع العاطفي لهذه التّ و  اّلتي تقوم بنشرها،

جارّية واّلذي من الممكن أن يكون العالمة التّ  ل هو توجيه رسالة إلىعليقات إلى نوعين: األوّ التّ 
اني ، والثّ مقصودٍ لكتروني غير وهنا يكون الكالم المتناقل اإل لدى الفرد،ظاهرًا لبعض األصدقاء 

العالمة  ألحد األصدقاء لديه وتوجيه رسالة له عن شيء ما يخّص  Mentionعليق بة هو التّ 
 5جارّية.التّ 

  :Download|  نزيلالت .4

بر عن مدى لكترونّية، ويعّ حكم للمواقع اإلالمقياس ضمني ال يظهر إاّل في لوحات التّ هذا 
جارّية، وقد أضافت سالة اإلعالنّية اّلتي أطلقتها العالمة التّ رغبة المستهلك باالحتفاظ بمحتوى الرّ 

 .كمقياس إلى الّدراسة Buttonر الباحثة هذا الزّ 

                                                            
1 Alhabash. Saleem, R. McAlister Anna, Lou Chen, “From Clicks to Behaviors: The Mediating Effect of 

Intentions to Like, Share, and Comment on the Relationship Between Message Evaluations and Offline 

Behavioral Intentions”, Op. Cit., P 83. 
2 Seiter. Countney, (2016): “The Secret Psychology of Facebook: Why We Like, Share, Comment and 

Keep Coming Back”, https://blog.bufferapp.com/psychology-of-facebook , [Visited Mar 16/2017 – 

04:10]. 
 .153و  مرجع سبق ذكره،، الجمهور التسويق في عالم رقميجيفري كيه،  .رورز 2

3 Alhabash. Saleem, R. McAlister Anna, Lou Chen, “From Clicks to Behaviors: The Mediating Effect of 

Intentions to Like, Share, and Comment on the Relationship Between Message Evaluations and Offline 

Behavioral Intentions”, Op. Cit., P 83. 
4 Seiter. Countney, “The Secret Psychology of Facebook: Why We Like, Share, Comment and Keep 

Coming Back”, https://blog.bufferapp.com/psychology-of-facebook , Op. Cit. 
5 Alhabash .Saleem, R. McAlister Anna, Lou Chen, “From Clicks to Behaviors: The Mediating Effect of 

Intentions to Like, Share, and Comment on the Relationship Between Message Evaluations and Offline 

Behavioral Intentions”, Op. Cit., P 83. 

https://blog.bufferapp.com/psychology-of-facebook
https://blog.bufferapp.com/psychology-of-facebook
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ات مواقع عبر منّص  على شيء أساسي تتمأو  ابقة هي تابعةفاعالت السّ تلك التّ  كلّ 
وصورة أو مجموعة  اّلذي من الممكن أن يحتوي على نّص  Postواصل االجتماعي وهو المنشور التّ 

جارّية ور أو فيديو أو البث المباشر، وهو يمّثل المحتوى األساسي اّلذي تبّثه العالمات التّ من الّص 
 ة.عبر صفحاتها الخاّص 

 الخالصة:

 ذي يحدث بين المستهلكين واصل الّ فق على أّنه التّ جميعها متّ  العديد من التعاريف المتناقللكالم ا
وصيات بطريقة عفوّية سواًء كان على تبادل األفكار والتّ  باالعتمادفي الحياة االجتماعّية 

 ًا أم إلكترونيًا.واصل شفهيّ التّ 
  ّالجوهر ولكن هناك فروقات عديدة بينهم لكتروني يتشابهان في قليدي واإلإّن الكالم المتناقل الت

 قامت الباحثة بتوضيحها.
  ثين اّلذين سيتناقلون المواضيع اّلتي تخلقها تبدأ مع المتحدّ  العناصرللكالم المتناقل العديد من

جارّية في بعض الحوارات ة، وتنتهي بمشاركة العالمة التّ جارّية باستخدام أدوات عدّ العالمة التّ 
 المتناقل اّلذي حدث فعاًل. عها للكالموتتبّ 

  بالكالم المتناقل، عملّية انتشاره،  المشاركينته دوافع ندرج تحت مظلّ تللكالم المتناقل هيكل
 عليها الكالم المتناقل. اّلتي ُبني الّثمانيةكائز والرّ 

 ل، بكات االجتماعّية في انتشار الكالم المتناقنترنت والشّ وأخيرًا قامت الباحثة بتوضيح دور اإل
بع سلوك المستهلك في وقامت أيضًا بتوضيح المصطلحات البحثّية اّلتي اعتمدت عليها في تتّ 

 يصًا ألغراض البحث.إنشاؤه خّص  لكتروني اّلذي تمّ الموقع اإل
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   الرابعالفصل  
 

 

 

 
 

 تمهيد:
سيتم في هذا الفصل عرض الدراسة االستطالعّية اّلتي قامت بها الباحثة للتأكد من صدق 

لكتروني سواًء القيام بتصميم موقع االستبيان اإلوثبات المقاييس المستخدمة، وأيضًا عرض كيفّية 
حليل من حيث التحليل والتصميم المنطقي للموقع أو من حيث التصميم الفني له، وكذلك سيتم ت

العلمّية على موقع البيانات اإلحصائّية اّلتي تّم جمعها من مجتمع المستهلكين من رواد الصفحات 
النتائج اّلتي تّم الوصول إليها من خالل الدراسة  ألهم ، وعرضFacebookالتواصل االجتماعي 

لكتروني وصواًل إلى بع لسلوك المستهلك على الموقع اإلالتجريبّية، إضافًة إلى نتائج نموذج التت
 جملة من التوصيات المتعّلقة بموضوع البحث. تقديم

  

 الدراسة التجريبي ة واختبار الفرضيات
The Empirical Study and 

Experiment the Hypothesis  
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 األولالمبحث  

 الدراسة االستطالعية
Exploratory study 

 تمهيد:
يتم خالل هذا المبحث تحديد مجتمع وعينة البحث االستطالعّي وعرض نتائج الدراسة 

الواردة باالستبانة الخاصة لغرض اختبار اّلتي قامت بها الباحثة الختبار صدق وثبات المقاييس 
 فرضّيات البحث.

 :: مجتمع وعينة البحث االستطالعيّ أوالً 
 مجتمع البحث االستطالعي: .أ

عليه الدراسة االستطالعية من طالب الدراسات العليا في  تيتكّون مجتمع البحث اّلذي تمّ 
 كلّية االقتصاد بجامعة حلب بكافة االختصاصات.

 تطالعّية:عينة البحث االس .ب
االستطالعّية، وقد قامت  عينةلقد تّم االعتماد على أسلوب العينة المّيسرة في اختيار ال

 ( استبانة34، حيث قامت بتوزيع )2017مّيسرة خالل شهر شباط من عام  عينةالباحثة باختيار 
من كلّية االقتصاد في جامعة حلب التابعين لالختصاصات التالّية  على طلبة الدراسات العلّيا

المالّية والمصرفّية(، استردتها جميعها وتأكدت من صالحيتها للتحليل  –إدارة األعمال  –)المحاسبة 
 االحصائي.

 ثانيًا: تصميم قائمة االستقصاء المبدئّية:
حيث الصدق والثبات، وقد تّم تقسيمها تّم تصميم قائمة استقصاء مبدئية للقيام باختبارها من 

 إلى أربعة أقسام على النحو التالي:

 ات الديموغرافية:المتغّير القسم األول: 
الوضع  –يضم هذا القسم خمسة أسئلة تتعلق بقياس المتغّيرات الديموغرافّية التالية )الجنس 

 العمل(. –المستوى التعليمي  –العمر  –العائلي 
، 3، 2، 1( أسئلة تقيس األبعاد الخمسة والمتمّثل بالعبارات )5من )وقد تكّون المقياس 

4 ،5.) 
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 القسم الثاني: عوامل تسويق الغوريال:
ة _ يهدف هذا القسم إلى قياس المتغّيرات المستقلة )اإلبداعّية _ وضوح الرسالة اإلعالنيّ 

ل هذه المقياس من خال المفاجأة _ إثارة العواطف _ التعبير عن ذات المستهلك(، وقد تّم تصميم
 اّلتي قامت بقياس هذه المتغّيرات وهذه الدراسات هي:االستعانة بالدراسات السابقة 

 Tam Duc Dinh and Khuong Ngoc Mai, 2015.1 

 G. Taylor David, Strutton David and Thompson Kenneth, 2012.2 

اّلتي ( 8، 7، 6الباحثة وهي العبارات )وباإلضافة إلى بعض العبارات اّلتي أضافتها 
من  تتعرف بها عّما إذا شاهد المستجيب هذا النوع من اإلعالنات سابقًا، وإن كان يفضل هذا النوع

 اإلعالنات، وهل يرغب بتطبيق هذا النوع من اإلعالنات في بلده.

 ( عبارة تقيس األبعاد الخمسة على النحو التالي:27وقد تكّون المقياس من )
 ( تقيس 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9العبارات )

 اإلبداعّية.
 ( تقيس وضوح الرسالة اإلعالنّية.24، 23، 22، 21العبارات ) 
 ( تقيس المفاجأة.27، 26، 25العبارات ) 
 ( تقيس إثارة العواطف.30، 29، 28العبارات ) 
 ( تقيس التعبير عن ذ35، 34، 33، 32، 31العبارات ).ات المستهلك 

 القسم الثالث: الّصورة الذهنّية:
ذه حيث يهدف هذا القسم إلى قياس المتغّير الُمعّدل )الّصورة الذهنّية( وقد تّم تصميم ه

 ة هي:المقياس من خالل االستعانة بالدراسات السابقة واّلتي قامت بقياس هذا المتغّير وهذه الدراس
 Cho Eunjoo, 2011.3 

 على النحو التالي:هذا المتغّير عبارة تقيس  (11من ) وقد تكّون المقياس
 ( تقيس الّصورة 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36العبارات )

 الذهنّية.
 

                                                            
1 Tam Dinh Duc, Khuong Mai Ngoc, (2015): “The Effects of Guerilla Marketing on Gen Y’s Purchase 

Intention”, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 6, No. 4. 
2  G. Taylor David, Strutton David, Thompson Kenneth, (2012): “Self-Enhancement as a Motivation for 

Sharing Online Advertising”, Journal of Interactive Advertising, Vol. 12. No. 2. 
3 Cho Eunjoo, (2011): “Development of a brand image scale and the impact of lovemarks on brand 

equity”, Doctoral Thesis, Iowa State University, Iowa, United States. 
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 الرابع: سلوك المستهلك: القسم
حيث يهدف هذا القسم إلى قياس المتغّير التابع )الكالم المتناقل( وقد تّم تصميم هذا 

 ة هي:ستعانة بالدراسات السابقة واّلتي قامت بقياس هذا المتغّير وهذه الدراسالمقياس من خالل اال
 Tam Duc Dinh and Khuong Ngoc Mai, 2015.1 

 على النحو التالي: هذا المتغّيرتقيس  ( عبارات4)وقد تكّون المقياس من 
 ( تقيس الكالم المتناقل.50، 49، 48، 47العبارات ) 

ليكرت المكّون من خمس رتب تتراوح بين غير موافق بشدة وموافق وقد تم استخدام مقياس 
 بشدة.

 :(Validity) اختبار صدق المقاييس المستخدمة في البحثثالثًا: 
مدى قدرة األداة )االستبيان( على قياس ما ُصممت من  Validityيقصد بصدق المقياس 

يمكن فيها لالختبار أن يقدم معلومات  ، ويشير الصدق إلى الدرجة اّلتي2أجله )متغيرات البحث( بدّقة
، وقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق 3ذات صلة بالقرارات التي ستتخذ بناًء على تلك المعلومات

 المقاييس بطريقتين:
  | صدق المحتوىContent Validity:  اّلذي يشير إلى درجة تمثيل االختبار للظاهرة

المبني على الربط المنطقي بين األسئلة التي ، وذلك عبر الحكم الشخصي 4موضع القياس
تحتويها أداة القياس وأهداف الدراسة، وذلك بالتعاون بين الباحث وعدد من الخبراء بالحكم 
على صدق المحتوى وذلك بالتأكد من أّن أداة القياس تحتوي على عبارات تغطي الفكرة 

د مجموعة من المحكمين الخبراء ، وقد تم تحكيم قائمة االستقصاء على ي5المدروسة بالكامل
جامعة حلب، وقد استجابت الباحثة  –والمتخصصين في هذا المجال في كلّية االقتصاد 

آلراء المحكمين وقامت بإجراء ما يلزم من تعديل وإضافة وحذف في ضوء المقترحات 
وزيع كما المقدمة إلى أن تم التوّصل إلى قائمة االستقصاء في صورتها النهائّية الجاهزة للت

 (.1هي موجودة في الملحق رقم )

  | الصدق النظريNomological Validity:  ويعني مدى االعتماد على النظريات
                                                            

1 Tam Dinh Duc, Khuong Mai Ngoc, (2015): “The Effects of Guerilla Marketing on Gen Y’s word-of-

mouth Intention – a mediation of credibility”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 

28. Issue 1, pp. 4 – 22. 
 .62، البيان للطباعة، الطبعة األولى، ودليل الباحثين في التحليل اإلحصائي االختيار والتفسير(: 2002نخلة رزق هللا عايدة، ) 2
 وثبات االختبارات المقننة المستخدمة في رسائل الماجستير المقدمة فيدرجة توافق دالالت صدق (: "2011ظاظا حيدر إبراهيم، ) 3

 .2400، و2، العدد 38، المجلد مجلة الجامعة األردنّية كليات التربية في الجامعات األردنية مع دالالت صورها األصلية"،
 .2400المرجع السابق، و 4
 .63، مرجع سبق ذكره، وي االختيار والتفسيردليل الباحثين في التحليل اإلحصائنخلة رزق هللا عايدة،  5
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، وقد اعتمدت 1واألبحاث السابقة والمبادئ المثبتة في إعداد أداة القياس التابعة لنفس المجال
األبحاث والدراسات الباحثة في قياس متغيرات البحث على المقاييس اّلتي توّصلت لها 

 السابقة والمراجع النظرّية مع إجراء بعض التعديالت المتوافقة مع طبيعة البحث وأهدافه.

 :(Reliability) اختبار ثبات المقاييس المستخدمة في البحثرابعًا: 
االتساق الداخلي لعبارات االستبانة وهو قوة االرتباط  Reliabilityيقصد بثبات المقياس 

، ويقصد بها الحصول على نفس القيم عند 2بين درجات كل محور ودرجات أسئلة االستبانة الكلّية
إعادة استعمال أداة القياس. وبالتالي كّلما زادت درجة الثبات واستقرار أداة القياس زادت الثقة فيه. 

بالشكل العام عن طريق تحديد كمية االختالف المنتظم في المقياس ويتم ويتم قياس درجة الثبات 
بين القيم التي  Correlation Coefficientsذلك إحصائيًا عن طريق حساب معامالت االرتباط 

تّم الحصول عليها بتطبيق أداة القياس عدة مرات، ويقال أّن أداة القياس تتصف باالعتمادّية إذا 
  3االرتباط. ارتفعت قيم معامالت

ويستخدم أسلوب الثبات الداخلي لقياس معدالت الثبات بالنسبة للمقاييس المجّمعة 
Summated Scale  ّي اعتمدت عليه الباحثة في قياس معظم عبارات ذمثل مقياس ليكرت ال

ة استمارة البحث، والذي يتكّون من عدد من العبارات اّلتي يتم جمع قيمها للحصول على القيمة الكليّ 
التقسيم النصفي ألداة القياس للقياس. وهناك عدة طرق يتم بها قياس الثبات الداخلي وهي: طريقة 

Split-half طريقة معامل االرتباط حيث يتم حساب معامل االرتباط بين مجموع النصفين، وα 
Cronbach’s alpha  وهذه الطريقة التي اعتمدت عليها الباحثة الختبار ثبات المقياس، التي

حيث انخفاض  1،0تستخدم في حسابها جميع التقسيمات النصفّية الممكنة، وتتراوح قيمتها ما بين 
أّنها تميل  αدليل على انخفاض الثبات الداخلي. ومن الخصائص المهمة لقيمة  0.6قيمتها عن 

فردات المقياس، وبناًء عليه قد ترتفع قيمتها نتيجة إضافة عبارات متكررة والتي للزيادة مع زيادة م
للمساعدة  αالتي يستخدمها الباحثون باإلضافة إلى  βوطريقة ال تضيف أي قيمة للمقياس، وأخيرًا 

يخفي ورائها أية مفردات غير  αفي تحديد ما إذا كان حساب المتوسطات المستخدمة في حساب 
 4ثابتة.

 
 

                                                            
1 Hair, F. et al., (1998): Multivariate Data Analysis, 5th edition, Prentice-Hall International, UK, London 

Inc. P117. 
 .248، و، سوريةوزارة اإلعالمالجزء الثاني، ، "IBM SPSS Statistics 20تحليل البيانات المتقدم باستخدام "(: 2012غدير باسم، ) 2
 .58-57، مرجع سبق ذكره، ودليل الباحثين في التحليل اإلحصائي االختيار والتفسيرنخلة رزق هللا عايدة،  3
 .61-60المرجع السابق، و 4
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 .لمتغيرات البحث (Cronbach’s Alpha) معامالت ألفا كرونباخ :(1/4الجدول رقم )

 المتغّير
 عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ

 بعد التعديل قبل التعديل بعد التعديل قبل التعديل
 9 12 0.818 0.814 اإلبداعّية

 4 4 - 0.877 وضوح الرسالة 
 3 3 - 0.795 المفاجأة

 11+2 3 0.713 0.518 العواطفإثارة 
 4 5 0.827 0.813 التعبير عن الذات
 3 4 0.723 0.719 الكالم المتناقل
 10 11 0.900 0.897 الصورة الذهنّية

 36 42 0.912 0.912 الكلي
 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

معامل ألفا كرونباخ لقد تّم حذف بعض العبارات وإضافة بعضها اآلخر وذلك لجعل 
  أعلى ما يمكن ولجعل االتساق بين عبارات المقياس أفضل.

                                                            
 الباحثة. سؤال تّم إضافته من ِقبل 1
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 الثانيالمبحث  

 تصميم موقع االستبيان االلكتروني
E-Survey Site Design 

 :تمهيد
في شتى أمور  رالتطو في التكنولوجيا أدى إلى  تطوير متسارعإنَّ ما نشهده اليوم من 

 وأصبح لزاماً  وتسهيل المهمات على الباحث في أدوات البحث العلمي الحياة المحيطة بنا وال سيما
علمّية التّوصل إلى المجتمعات البحثّية وإجراء الدراسات ال يتمكنوا منلكي  اعلى الباحثين مواكبته

 ها وعلى مستوى عالي من الحرفّية.علي
 عبارة عن موقع إّن ما قامت به الباحثة هو إجراء الدراسة بواسطة مختبر الكتروني، وهو

بة على شبكة االنترنت تّم إنشائه خصيصًا لهذا الغرض، ُيعرض فيه عدد من الفيديوهات ويتم اإلجا
 للوصول إلى UMLاعتمدت الباحثة على مفهوم النمذجة الموحدة  قدعلى االستبيان بناًء عليهم، و 

 عوامل تسويق الغوريال عليه. أثرتنموذج لتتُبع سلوك المستهلك وكيف 

 Site Analysis and Logicalللموقع |  أواًل: التحليل والتصميم المنطقيّ 

Design: 
 :Modeling Conceptمفهوم النمذجة |  .أ

بأنه  Modelهي عبارة عن عملية بناء النماذج التي تصف النظام، ويقصد بالنموذج 
والرسوميات بشكل ، ويعتمد على استخدام الصور 1الشكل التجريدي للنظام الذي تجري دراسته

أساسّي لتصوير وتبسيط ما نتخّيله حول موضوع معّين، ويتم بناء النماذج لدراستها وإجراء التجارب 
  2ا يؤدي إلى تجنب الوقوع في األخطاء وتحّمل تكاليفها.عليها واختبارها بداًل من النظام الفعلي ممّ 

 :System Analysis and Designتحليل وتصميم النظام |  .ب
م إلى تحليل البيانات الداخلة إليه بشكل مخّطط ومنّظم اتحليل وتصميم النظ يهدف

ومدروس وشامل ثّم معالجتها ونقلها وتخزينها وأخيرًا إنتاج المعلومات المطلوبة منه، وبالتالي تقديم 
مرحلة وتقسم عملّية تطوير النظم إلى عّدة مراحل أبرزها  3ة الالزمة إلنشاء نظم المعلومات.الهيكليّ 

                                                            
 .165، دار شعاع، حلب، سورية، والمعلومات(، أساسيات تحليل وتصميم نظم 2008اإلرياني أروى عبد الرحمن: ) 1
، كلّية رسالة ماجستير، "بناء نموذج عنقدة باستخدام الشبكات العصبّية لدعم عملّية التسويق اإللكترونيّ "(: 2015دّهان محّمد لؤي، ) 2

 .99االقتصاد، جامعة حلب، و
 .100عم عملّية التسويق اإللكترونّي"، مرجع سبق ذكره، ودّهان محّمد لؤي، "بناء نموذج عنقدة باستخدام الشبكات العصبّية لد 3



99 | P a g e 
 

أي تجزئة النظام إلى مكوناته األساسّية وتعريفها وتحديد العالقات  Analysis Stageالتحليل 
تي تربط فيما بينها، ويتّم ذلك من خالل دراسة النظام القائم وفهم مكوناته وعملياته، وتنتهي مرحلة الّ 

المرحلة تمّثل مدخالت  وما يتوّقعه من النظام. ومخرجات هذه احتياجات المستخدمالتحليل بتحديد 
تي يتّم فيها إعداد التصاميم التفصيلّية للتنفيذ وهي المرحلة الّ  Design Stageلمرحلة التصميم 

 1في مرحلة التحليل بكفاءة وفاعلّية عاليتين. تي تّم تحديدهااالحتياجات الّ األمثل للنظام بشكل يلّبي 
مزامنة بين صميم غرضّي التوّجه للوقد تم في هذه الدراسة استخدام مدخل التحليل والت

 (Objectsذي يتعامل مع أنظمة المعلومات من خالل الكائنات )األغراض الّ البيانات والعمليات، 
األداة األبرز في  Unified Modeling Language (UML)باستخدام لغة النمذجة الموّحدة 

 هذا المدخل.

 : Language (UMLUnified Modeling)لغة النمذجة الموّحدة |  .ت
هي عبارة عن لغة رسومية تستخدم الرموز لتشكيل النماذج، حيث تقدم صورة كاملة عن 

 OO (Objectالنظام مما يسهل تصميمه، كما تعتبر لغة نمذجة مرئّية غرضّية التوّجه 

)Oriented ترّكز عملّية تطوير و ، 2صيف ومعاينة وبناء وتوثيق النظام، ويمكن أن ُتستخدم لتو
UML  على ثالثة أنواع من النماذج تهتم كل منها بتبيان بعض المفاهيم المتعّلقة بالنظام لتعطي

 3هذه النماذج مجتمعة وصفًا كاماًل للنظام، هذه النماذج هي:

 النماذج الوظيفّية | Functional Model:  وتكون من خالل مخّطط حاالت االستخدام
Use Case Diagram جهة نظر المستخدم.، ويصف وظائف النظام من و 

 نماذج األغراض | Object Model:  وتكون من خالل مخّطط األصنافClass 

Diagram ويصف هيكلية النظام من خالل األغراض ،Objects والخصائص ،
Attributes والعالقات ،Associations والعملّيات ،Operations. 

 النماذج الديناميكية | Dynamic Model:  وتكون من خالل مخّططات التفاعل
Interaction Diagrams ومخططات الحالة والنشاط ،Activity and State 

Diagrams.وتصف السلوك الداخلّي للنظام ، 
 :Use Case Modelingنمذجة حالة االستخدام |  .ث

ّن أهم ما يتم الحصول عليه في عملّية تطوير النظم هو جمع متطّلبات : إيمكن القول
                                                            

 .37ساسيات تحليل وتصميم نظم المعلومات، مرجع سبق ذكره، واإلرياني أروى عبد الرحمن، أ 1
 .165المرجع السابق، و 2
، دار إلي تصميم النظاممن تحليل المتطلبات  UML تطوير نظم المعلومات باستخدام لغة النمذجة الموحدة(: 2004حّجار فادي، )  

 .16شعاع، الطبعة األولى، حلب، سورية، و
 .101دّهان محّمد لؤي، "بناء نموذج عنقدة باستخدام الشبكات العصبّية لدعم عملّية التسويق اإللكترونّي"، مرجع سبق ذكره، و 3
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ووظائف النظام، ولتمثيلها بشكل سليم يجب أن يهتم المحلل بكيفّية استخدام النظام ال بكيفّية بنائه، 
. فنمذجة االستخدام مناسب لهذا المنهج الجديد بالتطوير المرّكز علي المستخدموسّمي هذا المنهج 

 نظر المستخدم.ومدرج تحت مظّلة غرضّية التوّجه، من خالل مقابلة متطّلبات النظام من وجهة 
 Useحالة االستخدام إّن نمذجة حاالت االستخدام ُتنجز على جزأين األول هو مخططات 

Case Diagram  وهي عبارة عن تمثيل رسومّي يصف النظام كمجموعة من العناصر )حالة
ائف االستخدام، والفاعل، والعالقة(، فهو يبدأ من العملّيات األساسية للنظام، حيث يقوم بتحليل الوظ

سيناريو حالة أي تقسيم النظام إلى أجزاء فرعّية وهذا ما يساعد على فهم النظام. والثاني هو 
والذي يحوي على تفاصيل حالة االستخدام بشكل محّدد  Use Case Narrativeاالستخدام 

ت وكيفّية تفاعل المستخدمين معها، يمّثل هذا السيناريو التدفق األساسّي لألحداث، ويصف المسارا
 1 البديلة للتغير في السلوك.

فيما يلي المتطلبات والوظائف التي تقترحها الباحثة للنظام المقترح من وجهة نظر 
المستخدمين، وبشكل عام يوجد ثالثة أنواع من المستخدمين في النظام المقترح وهم على الشكل 

 التالي:

تخدم بالزائر بأنه المسويقصد  :Visitor | متطلبات ووظائف الموقع بالنسبة للزائر .1
بات التسجيل، ونجد لديه المتطلتى االنتهاء من عملية الذي ال يرتبط بالنظام، ويظل زائر ح

 ة:التاليّ 
  تسجيل الدخولLogin  أو االنتقال إلى التسجيلRegistration. 
  تسجيل حساب في الموقع عن طريق البريد االلكتروني فقطRegistration. 
دما عنيصبح الزائر مستخدم  :User | الموقع بالنسبة للزائر ثاني مرةمتطلبات ووظائف  .2

التسجيل في الموقع عن طريق البريد االلكتروني، ونجد لديه المتطلبات ينتهي من عملية 
 التالية:

  تسجيل دخولLog in. 
  أسئلة االستبياناإلعالنات ومن ثّم عرض. 
  معرض اإلعالنات. صفحةعرض 
  إعالن.صفحة مستقّلة لكل 
 اإلعالناإلعجاب ب Like/Dislike. 
  مشاركة اإلعالنShare. 

                                                            
مرجع سبق ذكره، "بناء نموذج عنقدة باستخدام الشبكات العصبّية لدعم عملّية التسويق اإللكترونّي"، (: 2015دّهان محّمد لؤي، ) 1

 .107و
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  التعليق على اإلعالنComment. 
  تنزيل اإلعالنDownload. 
 :Admin|  متطلبات ووظائف الموقع بالنسبة للمسؤول .3
 سجل البيانات. 
 :Class Models| نمذجة األصناف  .ج

بالكائنات، وتستخدم مخططات  تمّثل األصناف جانبًا أساسيًا ألي منهج للتصميم الموجه
األصناف في مرحلتي التحليل والتصميم. حيث تقع األشياء ضمن تصنيفات أو فئات معينة تكتسب 
صفات متشابهة وتتصرف تصرفات عاّمة، وُتنمذج مخططات األصناف أنواع الكيانات في النظام 

 1والعالقات المتبادلة فيما بينها.
 الستبيان االلكتروني | أصناف الكينونات الخاصة بموقع اSite Classes: 

هذه األصناف هي اّلتي تشّكل قلب النظام وقد قّسمتها الباحثة إلى أصناف خاصة 
بين المستخدم واإلعالن، وتشكل هذه األصناف  Logsباالستبيان وأصناف تعمل كمسجالت 

وفيما يلي نستعرض األصناف والخصائص التي اقترحتها لقاعدة األساسية للنموذج المقترح، ا
ج والذي يمّثل أحد عناصر النموذ Data Warehouseالباحثة لُتشّكل فيما بعد مستودع البيانات 

 المقترح.

 باالستبيان: األصناف الخاصة 
وهو العنصر األساسي الذي يتفاعل مع الموقع، ويضم بيانات خاصة  :User | المستخدم .1

 .User Emailلكتروني ، وبريده اإلUser IDفيه وهي رقمه 
يحوي و ويمّثل البنية األساسية لالستبيان القائم على أساسها الموقع،  :Question | السؤال .2

تعدد أو استطالع هذا الجدول على رقم السؤال ونص السؤال، ونوع السؤال )خيار من م
رأي، ترتيبي أو اسمي(، والمجموعة التي ينتمي لها السؤال )إما مقياس خيار من متعدد 

 ثنائي أو ثالثي أو رباعي أو مقياس ليكرت الخماسي(.
وتمّثل رأي المستخدم بالسؤال المطروح، والحصول عليها هو الهدف  :Answer | اإلجابة .3

 ال، رقم المستخدم، اإلجابة، تاريخ اإلجابة.األساسي للموقع، ويحوي على رقم السؤ 
 ويمثل اإلعالنات التي جرت عليها الدراسة وتحوي على اسم الفيديو :Video | الفيديو .4

 .ورقم الفيديو

 ( األصناف الخاصة باالستبيان كما يلي:1/4ويوضح الشكل رقم )

                                                            
 .231ساسيات تحليل وتصميم نظم المعلومات، مرجع سبق ذكره، واإلرياني أروى عبد الرحمن، أ 1
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 (: األصناف الخاصة باالستبيان.1/4الشكل رقم )

  األصناف التي تعمل كمسّجالتLogs: 
وهو أحد أهم األصناف المقترحة في النموذج، من  :Share Log | سجل المشاركات .1

خالله يتم قياس مدى رغبة المستخدم في مشاركة اإلعالنات مع محيطه على منصات 
الفيديو، والمنصة اّلتي  قمريخ المشاركة، رقم المستخدم، ور التواصل االجتماعي، وفيه تا

 شارك عليها.
وهو من األصناف الهامة أيضًا في النموذج، يقيس  :Like Log | سجل اإلعجابات .2

مدى اهتمام المستخدم وإعجابه من عدمه في اإلعالنات التي شاهدها، وفيه نوع االعجاب 
 .اإلعجاب، وتاريخ سواء كان باإلعجاب أو عدم اإلعجاب، رقم المستخدم، ورقم الفيديو

يقيس هذا الصنف أيضًا االهتمام الفعلي لمستخدم  :Comment Log | سجل التعليقات .3
معّين بإعالن معّين من خالل التعليقات اّلتي يضعها المستخدم للفيديو، وفيه رأي 

 رقم المستخدم، ورقم الفيديو، والتاريخ. المستخدم،
يقيس هذا الصنف مدى رغبة المستخدم في  :Downloading Log | التنزيلسجل  .4

 وفيه رقم المستخدم، ورقم الفيديو، وتاريخ التنزيل. االحتفاظ باإلعالن على جهازه وتنزيله له،
زمنة اّلتي يقضيها المستخدم في يقيس هذا الصنف األ :Time Log | السجل الزمني .5

ل حساب الفرق بين وقت جابته على االستبيان ومشاهدته لكل فيديو على الموقع من خالإ
 من إعالن معّين. Time Outووقت خروجه  Time Inدخوله 
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 ( هذه األصناف كما يلي:2/4ويوضح الشكل رقم )

 
 (: مخطل أصناف حزمة المسجالت.2/4الشكل رقم )

( يبين المخطط المجرد الشامل لجميع األصناف التي يحتويها 3/4وفي الشكل رقم )
 الموقع:

 
 المجرد. مخطل األصناف (:3/4شكل رقم )
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 :Technique Site Design |  التصميم الفني  للموقعثانياً:  
لكتروني من زخم كبير للمعلومات وتشتت أنظار إّن ما نشهده اليوم في الفضاء اإل

المستخدمين، أصبح الملجأ الوحيد لجذب اهتمامهم وضمان بقائهم وقت أطول في الموقع هو الفن 
تصاميم ومؤثرات بصرية جذابة ومريحة، ومن هنا يستمد هذا المجال  البصرّي وما يشمله من

 أهميته اليوم.
ايًة قد عملت الباحثة على تصميم الموقع بناًء على قواعد علمّية للتصميم الفنّي للموقع بد

من تصميم الهوية البصرية إلى توزيع المحتوى بشكل مريح للعين، وعملت على توفير المؤثرات 
 ابة، مما ساهم بشكل كبير في بقاء المستخدم في الموقع أكبر زمن ممكن.الحركية الجذ

 :Site Design Essentialأساسيات تصميم الموقع | أ. 
إّن تصميم الموقع يعتمد على منظورين أساسّيين يحكم من خاللهما الناس على التصميم 

والعرض التقديمي الفّعال للمعلومات من حيث قابلية  الوظيفةبكونه جيد أم سيء، األّول يرّكز على 
، فالتصميم الناجح يكون تحت مظّلة الهدف والغاية 1االستخدام، والثاني يرّكز على العنصر الجمالي

 2من الموقع، مع األخذ بعين االعتبار الجمهور المستهدف، وعند التصميم يجب أن يتحقق ما يلي:
  أن ُيعَجب المستخدم بالتصميمDesign  وينساق للمحتوىContent. 
  يمكن للمستخدم أن ينتقل بحّريةNavigation .في صفحات الموقع 
  الوحدة المتماسكةConsistency .لصفحات الموقع 

وتركيبة األلوان  Contentتجاهل الناحية التصميمّية من حيث توزيع المحتوى  دميجب ع
Color  ومدى ارتباطها بهدف الموقع، وشكل الخطوط وحجمهاFonts وتوزيع الرسوميات ،

والصور، وكيفية ربط صفحات الموقع مع بعضها بحيث يكون التصميم أقرب ما يمكن للمستخدم 
User Friendly. 

 :Site Page Anatomyالعناصر األساسية في الصفحة | ب. 
ف توّزعها من مصمم آلخر، هذه العناصر تحوي صفحة الموقع على عناصر أساسّية يختل

 3هي كالتالي:
  الحاويةContainer: اً وهو المكان الذي توضع فيه مكونات الصفحة، وقد يكون ثابت 

Fixed اً أو مرن Fluid. 

                                                            
 .11دار شعاع، حلب، سورية، و ،"كيف تصمم مواقع ويب جميلة"(: 2009معمو شيخو، ) 1
 .118، ومرجع سبق ذكره ،"بناء نموذج عنقدة باستخدام الشبكات العصبّية لدعم عملّية التسويق اإللكترونيّ " دّهان محّمد لؤي، 2
 .119مرجع سبق ذكره، و ،"بناء نموذج عنقدة باستخدام الشبكات العصبّية لدعم عملّية التسويق اإللكترونيّ "، دّهان محّمد لؤي  3
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  الشعارLogo:  وهو يمثل هوية الموقع، ويوضع بشكل واضح أعلى الصفحة، من خالله
 يتعّرف المستخدمون على الموقع.

  شريل التنّقلNavigation:  قد يوجد أعلى الصفحة أو في أحد أطرافها، ومن خالله يتّم
 تغطيه كاّفة صفحات الموقع.

  المحتوىContent:  وهو العنصر األساسّي في الموقع، يجب أن يمّثل المحتوى األساسّي
 في التصميم، مما يمنع من تشتت الزائر. Focal Pointنقطة مركزية 

  التذييلFooter:  يقع في أسفل الصفحة ويحوي على حقوق الملكّيةCopyright ،
 ، وبعض االرتباطات لعناصر الموقع.Contactومعلومات االّتصال 

  المساحات الخاليةWhite Space:  وهي المنطقة التي ال تحوي أّي عنصر، ووجود
ستخدم إلى هذا العنصر هام كأهمّية بقية العناصر، ومن خالله يمكن توجيه عين الم

 .Unity واالنسجام Balance العناصر، وإنشاء التوازن 

لكتروني وما يحتويه من العناصر ( واجهة موقع االستبيان اإل4/4م )ويبين الشكل رق
 األساسّية بما يخدم البحث:
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 واجهة الموقع. (:4/4الشكل رقم )

 
 
 



107 | P a g e 
 

 :Site Colorsألوان الموقع | ت. 
الباحثين والمختصين أن األلوان ُتشّكل لغة حّية ومؤثرة في النفس  لدى بات من الُمسّلم به

البشرّية عمومًا، وانطالقًا من الدور الذي يمكن أن تؤديه األلوان فإّنه يجب على المصممين 
رتبط ارتباطًا وثيقًا بالفهم الدقيق لطبيعة يرات األلوان المختلفة، وكل هذا ياالستفادة ما أمكن من تأث

، فالمستهلكون يهتمون في كثير من األحيان باأللوان أكثر 1الموقع، ولطبيعة المتلقي ما سيقدمه
من اهتمامهم باألشكال، وتبين البحوث أّن كل لون يسبب تأثيرات عاطفّية وبسيكولوجّية يمكن التنبؤ 

ّيد التصميم الج اجتمعفإن موضوع اختيار ألوان الموقع من المواضيع الحّساسة جدًا، فإذا  2بها،
مع اللون الخاطئ فهذا سيؤدي حتمًا إلى فشل الموقع، فاللون عامل شديد التأثير على جذب 

وباألخص إذا كان محتواه يمّثل خدمًة لك كموقع االستبيان الخاو بهذا  3المستخدم نحو الموقع
بة لونية البحث، فيجب أن تكون التركيبة اللونّية متماسكة وفيها تنّوع جذاب ومتوازن، فاختيار تركي

ذكية وسليمة للموقع المصمم بشكل جمالي من المؤكد أن يجعل الزوار يعودون للموقع مرارًا وتكرارًا 
 4ويحقق النجاح للهدف المنشود منه.

وقد اعتمدت الباحثة على اللون األزرق في تصميم شعار الموقع وبعض النقاط االرتكازّية 
 5الغامق على الشكل التالي:فيه، باإلضافة إلى اللونين األبيض والفضي 

 :لّية ، والثقة والفعاوهو لون البحر السماء ويرمز للهدوء واالسترخاء اللون األزرق
 .واألمان

 :والسالم يرمز للهدوء والنقاء والنظافة اللون األبيض. 
 يرمز للغنى والقّوة.اللون الفضي الغامق : 

 :Logo Designتصميم الشعار | ث. 
الشعار تأتي من تمثيله المرئّي الذي يعكس هوية الموقع، وبما يترك من إّن أهمّية تصميم 

فيما  ، ويسهل عليه تمييزه6أثر على الصورة الذهنّية، مما يجعل الموقع قابل للتذّكر لدى المستخدم
 لكترونّية المشابهة.بعد عن غيره من المواقع اإل

                                                            
 .82-81مرجع سبق ذكره، و، الرسالة اإلعالنيةالعّمار أحمد،  1

 .35، و مرجع سبق ذكرهمحنان إيمان، "إدارة العالمة التجارّية في شبكات الفرانشيز"،  2

 .123و، مرجع سبق ذكره، "بناء نموذج عنقدة باستخدام الشبكات العصبّية لدعم عملّية التسويق اإللكترونيّ "دّهان محّمد لؤي،  3
4 WebGuru I, (2010): “Design your Imagination. Brainware Consultancy”, [available at 

www.webguruindia.com], P17-18. 
 .81وبتصرف، مرجع سبق ذكره، ، الرسالة اإلعالنيةالعّمار أحمد،  5
 .147مرجع سبق ذكره، و ،"العصبّية لدعم عملّية التسويق اإللكترونيّ بناء نموذج عنقدة باستخدام الشبكات "، دّهان محّمد لؤي  6
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 .Logo: شعار الموقع (5/4شكل رقم )

يبين تصميم الباحثة لشعار الموقع واّلذي يضم العناصر التالّية: الشكل ( 5/4شكل رقم )ال
كما هو موضح  Pinواّلتي تدعى  Locationالدائري ذو النتوء السفلي الجانبي للتشبيه بأداة الموقع 

، حيث تدل على الطريق الدقيق اّلذي يّتصف به تسويق الغوريال، وقد قامت (6/4في الشكل )
ا قلياًل للداللة على االختالف والتميز اّلذي يتمتع به تسويق الغوريال للوصول الباحثة على حرفه

 إلى أهدافه.

 
 .Pin: رمز أداة (6/4الشكل رقم )

 mملفوفًا على حرف الة  Gوأيضًا قامت الباحثة باستغالل حرف األداة لُيشكل بدوره حرف 
 .Marketingفيرمز إلى التسويق  m، أّما عن الحرف Guerrillaإلى الغوريال  لإلشارة

وقد استخدمت الباحثة التظليل في الجزء اليساري للشعار لإليحاء بأّنه كتاب مفتوح داللًة 
 على البحث العلمي.
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 الثالثالمبحث  

 الدراسة التجريبي ةتصميم  

Empirical Study Design 
 تمهيد:

البحث موضوع الدراسة، وتحديد األساليب  عينةتّم تحديد مجتمع و  خالل هذا المبحث من
وب اّلتي تّم جمعها من خالل أسلئي واختبار فرضّيات البحث اإلحصائّية المناسبة للتحليل اإلحصا

 الُمحّكم. Questionnaireاالستبيان 

 :Research Community & Sample|  أواًل: مجتمع وعينة البحث
 :Research Community|  مجتمع البحث .أ

 Facebookيتكّون مجتمع البحث من المستهلكين مستخدمي موقع التواصل االجتماعي 
لكتروني الذي ضمن مختبر وهو الموقع اإل وقد تّمت الدراسة من رواد الصفحات العلمّية عبره،

 صّمم خصيصًا ألغراض هذا البحث.

 :Research Sample|  عينة البحث .ب
نظرًا لضخامة المجتمع، حيث نعتبر جميعًا  اعتمدت الباحثة على أسلوب العّينات وذلك
من رّواد بعض الصفحات العلمّية  ميّسرة عينةمستهلكين وُكّلنا معرضين لإلعالنات، وقد تّم اختيار 

، وقد قامت الباحثة بتصميم موقع الكتروني خصيصًا Facebookفي موقع التواصل االجتماعي 
 ، واّلذي تّم مشاركته على تلك الصفحات1مختبر الكتروني بمنزلةي يعتبر ذإلتمام هذه الدراسة الّ 

الحصول على ، وقد استطاعت الباحثة 2اّلتي تتضمن متابعين لها من مختلف الجنسّيات العربّية
 ( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي.342لكترونّية منها )( استبانة إ352)

 :DesignQuestionnaire 3|  ثانيًا: تصميم قائمة االستقصاء
عليهم التجربة ضمن المختبر  تّمتة جمع البيانات مّمن تّم تصميم قائمة االستقصاء بغي

االلكتروني المصّمم خصيصًا لهذا الغرض، وذلك من خالل االعتماد على الدراسات السابقة 
 أقسام على النحو التالي: أربعةالخاصة بمتغيرات الدراسة، وقد تّم تقسيمها إلى 

                                                            
1 http://guerrilla-marketing.me/  

 (.3قائمة الصفحات في الملحق رقم ) 2
 (.1قائمة االستقصاء النهائّية في الملحق رقم ) 3

http://guerrilla-marketing.me/
http://guerrilla-marketing.me/
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 ات الديموغرافية:المتغّير : القسم األول
يضم ستة أسئلة متعلقة بقياس المتغّيرات الديموغرافية كة )الجنس _ الوضع العائلي _ 

( أسئلة تقيس األبعاد 6(، وقد تكّون المقياس من )1العمر _ المستوى التعليمي _ العمل _ البلد
 (.6، 5، 4، 3، 2، 1الستة والمتمّثل في العبارات )

 عوامل تسويق الغوريال:القسم الثاني: 
( عبارة تقيس األبعاد الخمسة )اإلبداعّية _ وضوح الرسالة 23وقد تكّون المقياس من )

 اإلعالنّية _ المفاجأة _ إثارة العواطف _ التعبير عن ذات المستهلك( على النحو التالي:
 ( تقيس اإلبداعّية.18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10العبارات ) 
  ( تقيس وضوح الرسالة اإلعالنّية.22، 21، 20، 19)العبارات 
 ( تقيس المفاجأة.25، 24، 23العبارات ) 
 ( تقيس إثارة العواطف.28، 27، 26العبارات ) 
 ( تقيس التعبير عن ذات المستهلك.32، 31، 30، 29العبارات ) 

 مفيه تتعرف( واّلتي 7،8،9باإلضافة إلى العبارات اّلتي أضافتها الباحثة وهي العبارات )
من  أم ال، وإن كان يفضل هذا النوع سابقاً  هذا النوع من اإلعالنات مثل ا إذا شاهد المستجيبعمّ 

 اإلعالنات أم ال، وهل يرغب بتطبيق هذا النوع من اإلعالنات في بلده أم ال.

 القسم الثالث: الّصورة الذهنّية:
حو على الن (الصورة الذهنّية) الُمعّدلالمتغّير ( عبارات تقيس 10وقد تكّون المقياس من )

 التالي:
 ( تقيس الّصورة الذهنّية.42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33العبارات ) 

 القسم الرابع: سلوك المستهلك:
على النحو  (الكالم المتناقل) المتغّير التابع ( عبارات تقيس3وقد تكّون المقياس من )

 التالي:
 ( تقيس الكالم المتناقل.45، 44، 43العبارات ) 
 حساب درجات المقياس:ثالثًا: 

ذو األبعاد الخمسة وذلك باالعتماد على مقياس ليكرت  ت عملّية جمع البيانات األولّيةتمّ 
متها لمعظم البحوث االجتماعّية، وقد تّم إعطاء ، وذلك لسهولتها ومالءعينةلتقدير إجابات أفراد ال

                                                            
 الديموغرافي )البلد( تبعًا لطبيعة الدراسة واّلتي تمت في الفضاء االلكتروني. المتغّيرلقد تم إضافة  1
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 (:2/4في الجدول رقم )القّيم التالّية للمقياس كما 
 .: قيم مقياس الدراسة(2/4جدول رقم )

 العبارة
غير موافق 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

 5 4 3 2 1 القيمة

ّنه لدينا : إتبدأ قيمة غير موافق بشدة من الواحد وليس من الصفر، وبالتالي ممكن القول
( وتساوي 5/4وبالتالي فإّن قيمة كل فترة هي )(، 2-1(، )3-2(، )4-3(، )5-4أربع فترات )

 ( وتصبح قيم اإلجابة على النحو التالي:0.8)
  وتعتبر منخفضة جدًا. 1.80وتنتهي بأقل من  1غير موافق بشدة تبدأ بة 
  وتعتبر منخفضة. 2.60وتنتهي بأقل من  1.80غير موافق تبدأ بة 
  وسطة.وتعتبر مت 3.40وتنتهي بأقل من  2.60محايد تبدأ بة 
  وتعتبر مرتفعة. 4.20وتنتهي بأقل من  3.40موافق تبدأ بة 
  وتعتبر مرتفعة جدًا. 5وتنتهي بة  4.20موافق بشدة تبدأ بة 

 األساليب اإلحصائّية المستخدمة في التحليل:رابعًا: 
تّم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائّية في هذا البحث بهدف اختبار الفرضّيات 

، .SPSS.Vوتحقيق أهداف البحث، وذلك باالعتماد على برنامج الحزمة اإلحصائّية المتخصص 

 وذلك على النحو التالي:
 كرونباخ -اختبار ألفاCronbach’s Alpha:  ات المتغّير لجميع متغيرات البحث عدا

الديموغرافّية، وذلك للتعّرف على معدل االتساق الداخلي لعبارات المقاييس المستخدمة في 
 البحث.

 :متغيرات الديموغرافّية لوذلك لمعرفة توزيع مفردات العينة طبقًا ل التكرارات والنسب المئوّية
)رؤّية مثل )الجنس، العمر، المستوى التعليمي، الحالة االجتماعّية، العمل(، باإلضافة إلى 

 هذه اإلعالنات سابقًا، تفضيل هذه اإلعالنات، الرغبة بتطبيقها(.
 :بهدف الحصول على متّوسط إجابات المستقصين على العبارات،  الوسل الحسابي

 المدروسة. عينةوبالتالي معرفة الدرجة اّلتي يميل إليها غالبّية أفراد ال
 :للقيم عن الوسط الحسابي للمتغيرات.وذلك لمعرفة التشتت المطلق  االنحراف المعياري 
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  تحليل االنحدار البسيلSimple Regression:  المتغّيرواستخدم لحساب تأثير 
التابع، ومعرفة النسبة المئوّية اّلتي يفسرها من تغّير  المتغّيرالمستقل الرئيسي للدراسة على 

 التابع، ومن خالله تم اختبار الفرضّية. المتغّير
  المتعدد تحليل االنحدارMultiple Regression:  ات المتغّير تّم استخدامه لمعرفة تأثير

ات المستقّلة على المتغّير التابع، ومدى تأثير كل متغّير من  المتغّيرالمستقّلة مجتمعًة على 
ات المتغّير ات المستقّلة والنسبة المئوّية اّلتي تفسرها تلك المتغّير التابع مع وجود باقي  المتغّير
 التابع. المتغّيررات من تغيّ 

  تحليل االنحدار الهرميHierarchical Regression : تّم استخدامه لمعرفة تأثير
المتغّير الُمعّدل على تعديل العالقة بين المتغّيرات المستقّلة والمتغّير التابع ومدى قدرته 

 على رفع القدرة التفسيرّية للنماذج.
 : أساليب جمع البيانات:خامساً 

 االعتماد على نوعين من المصادر للبيانات، كما يلي:لقد تّم 
 :وهي البيانات المتعلقة بالدراسة التجريبّية اّلتي تّم جمعها عبر المختبر  المصادر األولّية

االلكتروني اّلذي يعتمد على تعّرض المستهلكين إلعالنات الغوريال ومن ثّم اإلجابة على أسئلة 
قائمة االستقصاء اّلتي تّم تصميميها بناًء على ما توّصل إليه من المقاييس المستخدمة في 

 بقة وذلك لقياس متغيرات البحث.الدراسات السا
 :يعتمد البحث على جمع وتحليل البيانات الواردة في الكتب والمراجع العلمية  المصادر الثانوّية

العربّية واألجنبّية ذات الصلة بالموضوع، وعلى الدوريات والمقاالت العلمّية والرسائل العلمّية 
إلى البحث والمطالعة في مواقع االنترنت السابقة المحّكمة ذات العالقة بالبحث، باإلضافة 

 المختلفة.
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 المبحث الرابع

 نتائج التحليل اإلحصائي

Results of Statistical Analysis 
 تمهيد:

كما سيتّم استخدام تحليل  هاوتفسير  سيتم خالل هذا المبحث تحليل نتائج الدراسة التجريبّية
 One-Way ANOVAوتحليل التباين األحادي  Independent T-Testالعينات المستقّلة 

البحث، ولغرض تحديد شّدة العالقة بين متغيرات البحث تم  عينةلمعرفة الفروقات بين أفراد 
والختبار ، Kendall’s tau-bاستخراج مصفوفة االرتباط باستخدام معامل االرتباط كيندل 

البسيط الختبار الفرضّية الرئيسة األولى فرضّيات البحث ستقوم الباحثة باستخدام تحليل االنحدار 
للبحث، ولمعرفة أثر المتغّيرات المستقّلة مجتمعة على المتغّير التابع قامت باستخدام تحليل االنحدار 
المتعدد للتوصل إلى معادالت االنحدار، أّما الختبار الفرضّية الرئيسة الثانّية فقد تّم استخدام تحليل 

وقامت الباحثة باستخدام تحليل االنحدار الهرمي المتعدد الختبار  االنحدار الهرمي البسيط،
 والتوّصل إلى نموذج البحث النهائي. فرضياتها الفرعّية

كما قامت الباحثة بتحليل متغيرات التفاعل ضمن معرض اإلعالنات في موقع االستبيان 
اد العينة اّلذين تفاعلوا ضمن االلكتروني، حيث تّم استخدام تحليل التباين لمعرفة الفروقات بين أفر 

 المعرض واّلذين لم يتفاعلوا في إدراكهم لمتغيرات البحث.

 وصف خصائص العينة:أواًل: 
وإظهار النتائج ال ُبد من التحّدث عن الصعوبات  عينةقبل الخوض في عرض خصائص ال

 اّلتي اعترضت عملّية جمع البيانات، حيث كانت على النحو التالي:
 والوعي الكاِف في مجتمعاتنا عن موضوع المشاركة في االستبيانات وأهميتها لدى  غياب الثقافة

 الباحثين إلكمال المسيرة العلمّية.
  اضطرار الباحثة إلدخال عملّية التسجيل في الموقع ألسباب برمجّية، ويعتبر هذا من المواضيع

م من عدم طلب معلومات الحساّسة لدى األفراد وُتثير بعض المخاوف غير المبّررة، على الرغ
( وعدد 1930شخصّية سوى البريد االلكتروني، فقد بلغ عدد اّلذين دخلوا إلى الموقع الكلي )

 (.1262األفراد اّلذين لم يسجلوا )
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 نترنت في العديد من البلدان خالل فترة جمع البيانات اّلتي عّوقت عملّية ضيق الوقت وبطء اإل
( لكن 668أّن عدد اّلذين سجلوا في الموقع بلغ ) من رغملى العإكمال االستبيان إلى النهاّية، 

 .الدراسة عينة( يشكلون 342وكان منهم ) (352لم يكمل منهم سوى )
كما قامت الباحثة بحساب النسبة المئوّية للمتغيرات الديموغرافّية الموجودة في قائمة 

عرفة توزيع عينة البحث حسب االستقصاء ومتغيرات معرفة وتفضيل هذا النوع من اإلعالنات، لم
 (:3/4هذه المتغّيرات، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم )

 ات الديموغرافّية.المتغّير الدراسة حسب  عينةتوزع أفراد (: 3/4الجدول رقم )
 النسبة المئوّية التكرار الفئات العنصر

 العمر

 %12.5 43 وما دون  20
21-25 161 46.9% 
26-30 90 26.2% 
 %14.3 49 وأكثر 31

 الجنس
 %40.4 138 ذكر
 %59.6 204 أنثى

 المؤهل العلمي

 %14.6 50 ثانوية فما دون 
 %6.7 23 شهادة معهد متوسط

 %60.5 207 شهادة جامعّية
 %18.1 62 دراسات عليا

 الحالة االجتماعّية
 %75.1 257 أعزب
 %24.9 85 متزّوج

 العمل
 %58.5 200 يعمل

 %41.5 142 ال يعمل
مشاهدة هذا النوع من 

 اإلعالنات سابقاً 
 %63.5 217 شاهدوا

 %36.5 125 لم يشاهدوا
تفضيل هذا النوع من 

 اإلعالنات
 %88.6 303 يفضلون 

 %11.4 39 ال يفضلون 
الرغبة في تطبيق هذا النوع 

 من اإلعالن في بلدهم
 %89.8 307 يرغبون 

 %10.2 35 ال يرغبون 
Algeria 6 1.8% 
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 النسبة المئوّية التكرار الفئات العنصر

 بلد اإلقامة

Belgium 1 0.3% 
Canada 2 0.6% 
Egypt 7 2.0% 
France 6 1.8% 

Germany 19 5.6% 
Iraq 4 1.2% 

Jordan 2 0.6% 
Lebanon 5 1.5% 

Libyan Arab 

Jamahiri 
1 0.3% 

Malaysia 1 0.3% 
Netherlands 1 0.3% 

Russian 

Federation 
2 0.6% 

Saudi Arabia 3 0.9% 
Syrian Arab 

Republic 
247 72.2% 

Tunisia 2 0.6% 
Turkey 29 8.5% 

United States 2 0.6% 
United Arab 

Emirates 
2 0.6% 

 %100 342 المجموع
 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 يّتضح من الجدول السابق خصائص العينة كما يلي:
 :وبنسبة  161بلغ عددهم  25-21اّلذين أعمارهم بين  بلغ عدد المستجيبين من حيث العمر

فقد كانت  سنة وما دون  20اّلذين أعمارهم  وهي النسبة األكبر، أّما عينة% من حجم ال46.9
 .عينة% من حجم ال12.5وبنسبة  43 النسبة األقل بين كل الفئات العمرّية حيث بلغ عددهم

 :بينما بلغ عدد اإلناث 40.4وبنسبة  138 عينةبلغ عدد الذكور في ال من حيث الجنس ،%
 .عينة% من حجم ال59.6وبنسبة  204
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 :إن عدد األفراد اّلذين يحملون الشهادة الثانوّية فما دون بلغ عددهم  من حيث المؤهل العلمي
هادات ، أّما الفئة األكبر وهي األفراد من حملة الشعينة% من حجم ال14.6وبنسبة  50

، ويمكن أن يعود ذلك إلى أّن متابعي %60.5ونسبتهم  207الجامعّية فقد بلغ عددهم 
لبحثهم على ما يخدم  هم من الطلبة الجامعيين Facebookالصفحات العلمّية على موقع 

 دراستهم.
 :بينما بلغ 75.1بنسبة  257بلغ  عينةإّن عدد العازبين في ال من حيث الحالة االجتماعية ،%

، ويمكن أن ُينسب ذلك ألّن النسبة األكبر عينة% من حجم ال24.9وبنسبة  85 عدد المتزوجين
 من المشاركين كانوا من الطلبة الجامعيين اّلذين لم يتأهّلوا للزواج بعد.

 :راد غير %، بينما األف58.5بنسبة  200بلغ عدد األفراد اّلذين يعملون  من حيث العمل
 .عينة% من حجم ال41.5وبنسبة  142العاملين بلغ عددهم 

  :ونسبتهم  214بلغ عدد اّلذين شاهدوا هذا النوع من اإلعالنات من قبل من حيث المشاهدة
، بينما بلغ عدد اّلذين يشاهدون هذا النوع من اإلعالنات ألول مّرة عينة% من حجم ال63.5

 .عينة% من حجم ال36.5بنسبة و  125ولم يسبق لهم مشاهدة مثيل له 
 :وبنسبة  303إّن عدد اّلذين يفضلون هذا النوع من اإلعالنات قد بلغ  من حيث التفضيل

بهذا النوع  عينةوهي نسبة كبيرة تعبر عن مدى إعجاب أفراد ال عينةمن حجم ال% 88.6
من % 11.4وبنسبة  39، بينما بلغ عدد اّلذين لم يستهويهم هذا النوع من اإلعالنات اإلعالني
 .عينةحجم ال

 :إّن عدد اّلذين صّرحوا برغبتهم بتطبيق هذا النوع من اإلعالنات  من حيث الرغبة بالتطبيق
تعود الفتقار البلدان العربّية لمثل هذه  عينةمن حجم ال% 89.8ونسبتهم  307في بلدهم 

% 10.2وبنسبة  35، أّما بالنسبة لّلذين رفضوا تطبيقه فقد بلغ عددهم ستراتيجيات اإلعالنّيةاال
 .عينةمن حجم ال

 :72.2بنسبة  247بلغ عدد األفراد المشاركين المقيمين في سورية  من حيث بلد اإلقامة %
لمّية التابعة وهي النسبة األكبر على الرغم من أّنه تّم نشر الموقع في العديد من الصفحات الع

لكن استجابة السوريين كانت هي األعلى  (3الملحق رقم )لبلدان مختلفة كما هو مّوضح في 
 على اإلطالق.

 ثانيًا: اإلحصاءات الوصفّية لمتغيرات الدراسة:
اّلتي تشمل الوسط الحسابي حصاءات الوصفّية لمتغيرات البحث قامت الباحثة بحساب اإل

األهمّية لكل عبارات مقياس عوامل تسويق الغوريال وتأثيرها على الكالم واالنحراف المعياري ودرجة 
 (:4/4المتناقل وبوجود متغّير الّصورة الذهنّية كمتغّير ُمعّدل، وذلك كما هو مبّين بالجدول رقم )
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 الدراسة حول متغيرات البحث. عينةتحليل آراء (: 4/4الجدول رقم )

 العبارات الرقم
المتوسل 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة
 األهمّية

1 

 اإلبداعّية

 مرتفعة 0.93 3.67 هذه اإلعالنات آسرة.
 مرتفعة جداً  0.75 4.29 هذه اإلعالنات مّبتكرة. 2
 مرتفعة 0.87 3.97 هذه اإلعالنات مشّوقة. 3
 مرتفعة 0.86 3.98 هذه اإلعالنات جديدة من نوعها. 4

5 
معاني أعمق تحتوي هذه اإلعالنات على 

جعلتني  من مجرد اإلعالن عن منتج
 .أتأمل بأفكارها

 مرتفعة 0.94 3.96

هذه اإلعالنات جعلت المنتج مختلف  6
 مرتفعة 0.94 3.77 وممّيز عن غيره بالنسبة لي.

 مرتفعة 0.83 4.16 ُصنعت هذه اإلعالنات بعناية فائقة. 7
 مرتفعة 0.88 3.92 هذه اإلعالنات فريدة. 8
 مرتفعة 0.85 3.93 هذه اإلعالنات غير اعتيادّية. 9

 مرتفعة 0.64 3.96 داعّيةالمقياس الكّلي لإلب

10 

وضوح 
الرسالة 
 اإلعالنّية

لقد فهمت الرسائل اإلعالنّية الواردة في 
 مرتفعة جداً  0.73 4.26 هذه اإلعالنات بشكل جيد جدًا.

11 
استطعت فهم الرسائل اإلعالنّية  الواردة 

 مرتفعة 0.73 4.19 هذه اإلعالنات بسرعة.في 

12 
كان من السهل فهم الرسائل المقصودة في 

 مرتفعة 0.75 4.05 هذه اإلعالنات.

الرسائل اإلعالنّية الواردة في هذه  13
 اإلعالنات كانت غير واضحة.

 متوسطة 0.84 2.88

 مرتفعة 0.46 3.84 المقياس الكّلي لوضوح الرسالة اإلعالنّية
14 

 المفاجأة

 مرتفعة 0.93 4.01 هذه اإلعالنات مدهشة.
 متوسطة 0.94 2.98 هذه اإلعالنات مملة. 15

األفكار في هذه اإلعالنات جعلتني أشعر  16
 مرتفعة 0.94 3.88 بالمفاجأة.
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 العبارات الرقم
المتوسل 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة
 األهمّية

 مرتفعة 0.56 3.62 المقياس الكّلي للمفاجأة

17 
إثارة 

 العواطف

هذه اإلعالنات أيقظت لدي مشاعر 
 إيجابّية وحماسّية.

 مرتفعة 0.92 3.86

 متوسطة 0.98 2.94 هذه اإلعالنات جعلتني أشعر بالضجر. 18
 مرتفعة 0.92 3.91 هذه اإلعالنات جعلتني أشعر بالحماس. 19

 مرتفعة 0.58 3.57 المقياس الكّلي إلثارة العواطف

20 

التعبير عن 
ذات 

 المستهلك

سلوكي مشاركة هذه الرسائل تعكس طبيعة 
 مرتفعة 0.92 3.40 المختلف عن اآلخرين.

21 
تعكس هذه اإلعالنات تفضيلي لطريقة 

 مرتفعة 0.87 4.12 التفكير االبداعي.

22 
هذه اإلعالنات متناسقة مع الكيفّية التي 

 مرتفعة 0.92 3.52 أريد تقديم نفسي بها لآلخرين.

23 
إن مشاركة هذا اإلعالنات ستجعلني 

 بالتمّيز.أشعر 
 متوسطة 1.07 3.28

 مرتفعة 0.74 3.58 المقياس الكّلي للتعبير عن ذات المستهلك

24 

الّصورة 
 الذهنّية

ة هي باألصل جزء التجاريّ  اتهذه العالم
 متوسطة 0.99 2.96 من حياتي.

25 
ة إلى ذهني التجاريّ  اتتأتي هذه العالم

فورًا عندما أرغب في شراء هذا النوع من 
 المنتجات.

 مرتفعة 1.02 3.64

ة بإعالناتها أيقظت هذه العالمة التجاريّ  26
 هذه ذكريات جيدة بالنسبة لي.

 مرتفعة 1.03 3.40

بعدما رأيت هذه اإلعالنات سوف أدعم  27
 ة.ة وبقوّ التجاريّ  اتهذه العالم

 متوسطة 0.94 3.20

28 
استمتعت حقًا عند مشاهدة إعالنات هذه 

 ة.التجاريّ  اتالعالم
 مرتفعة 0.91 4.00
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 العبارات الرقم
المتوسل 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة
 األهمّية

29 
 أعتمدبعدما رأيت هذه اإلعالنات سوف 

 متوسطة 0.90 3.17 ة.التجاريّ  اتعلى هذه العالم

30 
أشعر بالسعادة بعدما رأيت اإلعالنات 

 متوسطة 0.98 3.33 ة.التجاريّ  اتألني أستخدم هذه العالم

31 
أود مشاهدة المزيد من اإلعالنات الخاصة 

 مرتفعة 0.98 3.60 ة.التجاريّ  ماتالعالبهذه 

32 
 اتمع هذه العالم االستمرار قررت
 متوسطة 0.96 3.17 ة بعدما رأيت هذه اإلعالنات.التجاريّ 

33 
 اتشعرت بارتباط أقوى مع هذه العالم

 متوسطة 1.02 3.36 .مة بعدما رأيت إعالناتهالتجاريّ 

 متوسطة 0.73 3.38 المقياس الكّلي للّصورة الذهنّية

34 

الكالم 
 المتناقل

ركة أصدقائي لن أفوت الفرصة في مشا
 مرتفعة 1.03 3.45 عالمة التجارّية.إعالنات هذه ال

 مرتفعة 0.80 4.07 سأقول أشياء جيدة عن هذه اإلعالنات. 35

36 
سوف أخبر أصدقائي عن إعالنات هذه 
العالمة التجارية بشكل أكبر من إعالنات 

 التجارية المنافسة لهم.العالمات 
 مرتفعة 1.06 3.55

 مرتفعة 0.82 3.69 المقياس الكّلي للكالم المتناقل
 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 يّتضح من الجدول السابق ما يلي:
( متغير اإلبداعّية حيث ُيالحظ ارتفاع جميع العبارات عن 9إلى  1تقيس العبارات من ) (1

، وهذا ما يدل على انجذاب المستجيبين ألفكار (3.40المتّوسطة للمقياس )الدرجة 
هذه ( واّلتي تتحدث عن أّن 2وتشير النتائج إلى أّن العبارة رقم ). اإلعالنات اإلبداعّية

اإلعالنات مّبتكرة جاءت في المرتبة األولى من حيث األهمّية فقد بلغ الوسط الحسابي 
يعني أّن المستجيبين يؤيدون أّن هذه اإلعالنات كانت جديدة من ، مّما 4.29لهذه العبارة 

( اّلتي 1. أّما من حيث العبارات األقل أهمّية في هذا المتغّير العبارة رقم )نوعها ومميزة
وبشكل عام ُيالحظ أّن . 3.67تقول أّن هذه اإلعالنات آسرة حيث بلغ الوسط الحسابي 
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( حيث بلغ الوسط الحسابي 3.40متوسطة للمقياس )مستوى اإلبداعّية يزيد عن الدرجة ال
 .0.64بانحراف معياري  3.96للمقياس الكلي لإلبداعّية 

( متغير وضوح الرسالة اإلعالنّية حيث ُيالحظ ارتفاع 13إلى  10تقيس العبارات من ) (2
( فإّنها 13( ما عدا العبارة رقم )3.40معظم العبارات عن الدرجة المتّوسطة للمقياس )

ر فيها عن الدرجة المتوسطة للمقياس وذلك باعتبارها عبارة معكوسة حيث يعبّ  تنقص
بلغ الوسط الحسابي  وقد المستجيبين عن رفضهم بأّن الرسائل اإلعالنّية كانت غير واضحة

أّنهم فهموا الرسائل  المستجيبون اّلتي عّبر فيها ( 10بينما جاءت العبارة رقم ) ،2.88لها 
األهمّية بوسط  من حيثفي المرتبة األولى في اإلعالنات بشكل جيد جدًا اإلعالنّية الواردة 

وبشكل عام ُيالحظ أّن مستوى وضوح الرسالة اإلعالنّية يزيد عن الدرجة  ،4.26حسابي 
للمقياس الكلي لوضوح الرسالة ( حيث بلغ الوسط الحسابي 3.40المتوسطة للمقياس )

أّن منتجي هذه اإلعالنات استطاعوا أن يوصلوا ، وهذا يعني 0.46بانحراف معياري  3.84
 .أفكارهم اإلبداعّية بشكل واضح للمستجيبين

( متغير المفاجأة حيث ُيالحظ ارتفاع معظم العبارات عن 16إلى  14تقيس العبارات من ) (3
( وذلك باعتبارها عبارة معكوسة 15( ما عدا العبارة رقم )3.40الدرجة المتّوسطة للمقياس )

فقد بلغ الوسط  عن رفضهم أن اإلعالنات ممّلة،المستجيبون يث يعبر فيها المقياس ح
اّلتي تقول أّن هذه اإلعالنات كانت ُمدهشة  (14العبارة رقم ) أّما ،2.98الحسابي لها 

وهذا يدل أّن هذه اإلعالنات  ،4.01ولى في األهمّية بوسط حسابي في المرتبة األجاءت 
بشكل عام ُيالحظ أّن و  استطاعت أن تقوم بدورها في مفاجأة المستهلكين على أتّم وجه،

سابي ( حيث بلغ الوسط الح3.40عن الدرجة المتوسطة للمقياس ) يزيد المفاجأةمستوى 
 .0.56بانحراف معياري  3.62للمقياس الكلي للمفاجأة 

( متغير إثارة العواطف حيث ُيالحظ ارتفاع معظم العبارات 19 إلى 17تقيس العبارات من ) (4
( وذلك باعتبارها عبارة 18( ما عدا العبارة رقم )3.40عن الدرجة المتّوسطة للمقياس )

عن رفضهم بأّن هذه اإلعالنات جعلتهم المستجيبون معكوسة المقياس حيث يعبر فيها 
( 19بينما جاءت العبارة رقم ) ،2.94وقد بلغ الوسط الحسابي لها يشعرون بالضجر، 

في المرتبة األولى أّن هذه اإلعالنات جعلتهم يشعرون بالحماس المستجيبون اّلتي عّبر فيها 
الدرجة المتوسطة للمقياس  يزيد عن مستوى إثارة العواطف ، لكن ُيالحظفي األهمّية

بانحراف معياري  3.57لمقياس الكلي إلثارة العواطف ( حيث بلغ الوسط الحسابي ل3.40)
، وهذا إن دّل على شيء فإّنه يدل على أّن هذه اإلعالنات استطاعت مالمسة 0.58

 .عواطف المستجيبين، وهذا مرتكز أساسي لتسويق الغوريال
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( متغير التعبير عن ذات المستهلك حيث ُيالحظ ارتفاع 23إلى  20العبارات من )تقيس  (5
( 21، حيث جاءت العبارة رقم )(3.40قياس )معظم العبارات عن الدرجة المتّوسطة للم

ّن هذه اإلعالنات تعكس تفضيل : إاّلتي تقول في المرتبة األولى من حيث األهمّية
 بينما العبارة ،4.12 المستجيب لطريقة التفكير اإلبداعّي، حيث بلغ الوسط الحسابي لها

فإّنها تنقص عن  بالتمّيزّن مشاركة هذه اإلعالنات ستجعله يشعر : إاّلتي تقول( 23رقم )
أّن  وبشكل عام ُيالحظ وهي العبارة األقل أهمّية في هذا المتغّير الدرجة المتوسطة للمقياس

( حيث بلغ 3.40مستوى التعبير عن ذات المستهلك يزيد عن الدرجة المتوسطة للمقياس )
، 0.74ري بانحراف معيا 3.58الكلي للتعبير عن ذات المستهلك الوسط الحسابي للمقياس 

اّلتي بداعّية المطروحة في اإلعالنات وهذا يدل على نيل استحسان المستهلكين لألفكار اإل
 .تحترم عقولهم واّلتي تعبر عن ذواتهم

تفاوت بين العبارات  يوجد ( متغير الّصورة الذهنّية حيث33إلى  24تقيس العبارات من ) (6
فإّن العبارة رقم ( ومنها تنقص عنها، 3.40منها تزيد عن الدرجة المتوسطة للمقياس )ف
كانت األولى من حيث األهمّية في هذا المتغّير، واّلتي تتحدث عن أّن المستجيب  (28)

، أّما العبارة 4.00استمتع حقاً عند مشاهدته هذه اإلعالنات، حيث بلغ الوسط الحسابي لها 
تقول أّن هذه العالمة التجارّية هي جزء من حياته هي األقل أهمّية، حيث ( اّلتي 24رقم )

بشكل عام ُيالحظ أّن مستوى الّصورة الذهنّية ينقص لكن ، 2.96 بلغ الوسط الحسابي لها
( حيث بلغ الوسط الحسابي للمقياس 3.40) بمقدار بسيط عن الدرجة المتوسطة للمقياس

 .0.73بانحراف معياري  3.38الكلي 
( متغير الكالم المتناقل حيث ُيالحظ ارتفاع جميع العبارات 36إلى  34تقيس العبارات من ) (7

قد احتّلت المرتبة األولى ( 35فالعبارة رقم ) (.3.40عن الدرجة المتّوسطة للمقياس )
لألهمّية في هذا المتغّير اّلتي تتحدث أّن المستجيب سيقول أشياء جيدة عن اإلعالنات 

أّنهم المستجيبون ( اّلتي عّبر فيها 34، أّما العبارة رقم )4.07الحسابي حيث بلغ الوسط 
لن يفوتوا الفرصة في مشاركة أصدقائهم إعانات هذه العالمة التجارّية كانت األقل أهمّية 

وبشكل عام ُيالحظ أّن مستوى  ،3.45في هذا المتغّير حيث بلغ الوسط الحسابي لها 
( حيث بلغ الوسط الحسابي 3.40الدرجة المتوسطة للمقياس )الكالم المتناقل يزيد عن 

، وهذا يعبر عن نجاح عوامل 0.72بانحراف معياري  3.69متناقل للمقياس الكلي للكالم ال
تسويق الغوريال المتوفرة في اإلعالنات المعروضة على تحفيز الكالم المتناقل لدى 

 المستجيبين.
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 ات الديموغرافّية:المتغّير ثالثًا: متغيرات البحث حسب 
 :متغّيرات البحث وفقًا للعمر 

( اختالفات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل تسويق 5/4يوضح الجدول رقم )
 العمر.باختالف  والّصورة الذهنّية والكالم المتناقلالغوريال 

 .عمرالوسل الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث حسب ال :(5/4جدول رقم )

 اإلبداعّية المتغّير النوع
وضوح 
 الرسالة

 المفاجأة
إثارة 

 العواطف
التعبير 
 عن الذات

الّصورة 
 الذهنّية

الكالم 
 المتناقل 

20 
 ودون 

Mean 3.9612 4.0640 3.9612 3.9535 3.6802 3.6698 3.8605 
Std. D .60513 .70096 .66750 .71485 .62280 .65339 .68326 

21-
25 

Mean 3.9750 4.1141 4.0167 3.9542 3.5969 3.3850 3.7042 
Std. D .65787 .52068 .74188 .78818 .74341 .76201 .82754 

26-
30 

Mean 4.0284 4.0917 4.0296 3.9519 3.6111 3.3522 3.7185 
Std. D .63306 .69149 .85335 .86629 .78711 .69722 .83600 

30 
 وأكثر

Mean 3.7937 4.1173 3.7891 3.6667 3.3929 3.1878 3.4388 
Std. D .62278 .53789 .70610 .77877 .71625 .69391 .84210 

 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

كان في أعلى مستوياته في الفئة  اإلبداعّيةّن االتفاق على مستوى يبّين الجدول السابق أ
وأكثر، أّما بالنسبة لالتفاق  سنة 30 العمرية أقّلهم كانوا في الفئةأّن و ، سنة 30-26العمرّية بين 

في أدنى  وكانتوأكثر،  سنة 30فكان في أعلى مستوى لها في الفئة العمرّية  وضوح الرسالةعلى 
إثارة و  قّوة المفاجأةوما دون، في حيث يبين الجدول أّن  سنة 20مستوى لها في الفئة العمرّية 

وأكثر لتعود إلى  سنة 30ما زادت األعمار إلى أن تصل إلى الفئة العمرّية تزداد كلّ العواطف 
 20فكان في أعلى مستوى له في الفئة  الكالم المتناقلو  للتعبير عن الذاتاالنخفاض، أّما بالنسبة 

، ألّن هذه الفئة هي أكثر فئة بحاجة لبناء ذواتهم عن طريق ما يشاركونه مع اآلخرين وما دون  سنة
فتنخفض للّصورة الذهنّية وأكثر، وأخيراً بالنسبة  30سنة ويكون في أدنى مستوياته عند الفئة العمرّية 

 .الزدياد أعباء الحياة والمسؤوليات كّلما زادت األعمار
 :متغّيرات البحث وفقًا للجنس 

ق ( اختالفات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل تسوي6/4يوضح الجدول رقم )
 باختالف الجنس. والّصورة الذهنّية والكالم المتناقلالغوريال 
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 الوسل الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث حسب الجنس. :(6/4جدول رقم )

 اإلبداعّية المتغّير النوع
وضوح 
 الرسالة

 المفاجأة
إثارة 

 العواطف
التعبير 
 عن الذات

الّصورة 
 الذهنّية

الكالم 
 المتناقل 

 Mean 3.8897 4.0707 3.9155 3.7802 3.5145 3.2739 3.5338 ذكر
Std. D .67332 .65554 .84295 .86988 .77763 .81162 .87271 

 Mean 4.0098 4.1238 4.0245 4.0016 3.6275 3.4583 3.7949 أنثي
Std. D .61585 .54901 .69791 .74241 .70993 .66242 .76637 

 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 ّن االتفاق على قّوة إدراك جميع متغّيرات البحث كانت أعلى عنديبّين الجدول السابق أ
على بشكل كبير يمكن أن يعود السبب ألّن مثل هذه اإلعالنات تركز و اإلناث منه عند الذكور، 

، باإلضافة إلى أّن اإلناث يرغبون بالتعبير من الذكور أكثراإلناث  وهذا ما تتصف بهالعواطف 
 .عن ذاتهم وتناقل الكالم بشكل يفوق الذكور

 :متغيرات البحث وفقًا للمؤهل العلمي 
( اختالفات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل تسويق 7/4يوضح الجدول رقم )

 المؤهل العلمي.ف باختال والّصورة الذهنّية والكالم المتناقلالغوريال 
 .مؤهل العلميالوسل الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث حسب ال :(7/4جدول رقم )

 اإلبداعّية المتغّير النوع
وضوح 
 الرسالة

 المفاجأة
إثارة 

 العواطف

التعبير 
عن 
 الذات

الّصورة 
 الذهنّية

الكالم 
 المتناقل 

ثانوية 
 ودون 

Mean 3.8956 4.0800 3.9467 3.8800 3.5700 3.4640 3.6467 
Std. D .64998 .59642 .74797 .71827 .70537 .68980 .81763 

معهد 
 متوسل

Mean 3.8551 3.9457 3.7971 3.8406 3.5652 3.3696 3.6667 
Std. D .54375 .49404 .73676 .82798 .71198 .89465 .84087 

 Mean 3.9603 4.0990 4.0000 3.9066 3.5821 3.3865 3.7029 جامعّية
Std. D .65054 .60977 .75327 .81111 .73564 .75151 .83246 

دراسات 
 عليا

Mean 4.0573 4.1895 4.0108 3.9839 3.5968 3.3161 3.6882 
Std. D .63836 .57024 .80970 .84160 .80132 .63043 .78897 

 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 
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جميعها كانت في  عوامل تسويق الغوريال االتفاق على مستوى قّوة يبّين الجدول السابق أنّ 
، وفي أدنى الرتفاع مستويات إدراكهم أعلى مستوياتها عند فئة األفراد من حملة الشهادات العليا

لّصورة ا قّوة تشكيل يبين الجدول أنّ  ، في حينشهادات المعاهدمستوياته عند فئة األفراد من حملة 
فكلما كان األفراد أصغر سنًا زاد من تأثير  أعلى لدى فئة حملة الشهادة الثانوّية وما دون  الذهنّية

في أعلى مستوى له عند فئة األفراد من  فكان لكالم المتناقلل، أّما بالنسبة العالمات التجارّية عليهم
لصفحات الجامعّية والتعليقات بين النتشار ظاهرة الكالم المتناقل على ا حملة الشهادات الجامعّية

 ، ويكون في أدنى مستوياته عند الفئة حملة الشهادة الثانوّية وما دون.األصدقاء عليها

 :متغّيرات البحث وفقًا للحالة االجتماعّية 
( اختالفات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل تسويق 8/4يوضح الجدول رقم )

 باختالف الحالة االجتماعّية. الذهنّية والكالم المتناقلوالّصورة الغوريال 
 .الحالة االجتماعّيةالوسل الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث حسب  :(8/4جدول رقم )

 اإلبداعّية المتغّير النوع
وضوح 
 الرسالة

 المفاجأة
إثارة 

 العواطف
التعبير 
 عن الذات

الّصورة 
 الذهنّية

الكالم 
 المتناقل 

 Mean 3.9455 4.0973 3.9883 3.9105 3.5613 3.3782 3.6621 أعزب
Std. D .65323 .61735 .77131 .80646 .74797 .74953 .83521 

 Mean 4.0092 4.1176 3.9569 3.9176 3.6441 3.4012 3.7725 متزوج
Std. D .60548 .51983 .73064 .79500 .71170 .67498 .77016 

 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

البحث يكون أعلى لدى  متغّيراتجميع  االتفاق على مسةةةةةةةةةةةتوى يبّين الجدول السةةةةةةةةةةةابق أّن 
اّلذي يكون أعلى لدى العازبين، يعود ذلك ألّن المتزوجين هم أكثر  المفاجأةالمتزوجين عدا عامل 

 إدراكًا لما هو مميز وجيد تبعًا لتحمّلهم عبء مسؤوليات الحياة.

  للعملمتغّيرات البحث وفقًا: 
( اختالفات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل تسويق 9/4يوضح الجدول رقم )

 باختالف حالة العمل. ة والكالم المتناقلوالّصورة الذهنيّ الغوريال 
 .عملالوسل الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث حسب ال :(9/4جدول رقم )

 اإلبداعّية المتغّير النوع
وضوح 
 الرسالة

 المفاجأة
إثارة 

 العواطف
التعبير 
 عن الذات

الّصورة 
 الذهنّية

الكالم 
 المتناقل 

 Mean 3.9650 4.1325 3.9450 3.8983 3.5925 3.3560 3.6350 يعمل
Std. D .61905 .56816 .77494 .76582 .72349 .69958 .81485 
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ال 
 يعمل

Mean 3.9562 4.0599 4.0305 3.9319 3.5669 3.4232 3.7664 
Std. D .67385 .62805 .73942 .85380 .76255 .77347 .82348 

 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

والتعبير عن  وضوح الرسالة، اإلبداعّيةيوضح الجدول السابق أّن االتفاق على مستوى 
وُينسب ذلك ألّن من يعمل يكون أكثر إدراكًا لإلبداع  تكون أعلى بالنسبة لألفراد العاملين الذات

الكالم و ، العواطفإثارة و ، المفاجأة، أّما بالنسبة لعوامل والعمل يزيد من الشعور بالتعبير عن الذات
 تكون أعلى لدى األفراد غير العاملين. الّصورة الذهنّيةو  المتناقل

  ًبلد اإلقامة:ل متغّيرات البحث وفقا 
( اختالفات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل 10/4يوضح الجدول رقم )

 باختالف بلد اإلقامة. والّصورة الذهنّية والكالم المتناقلتسويق الغوريال 
 .بلد اإلقامةالوسل الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث حسب  :(10/4جدول رقم )

وضوح  اإلبداعّية المتغّير النوع
إثارة  المفاجأة الرسالة

 العواطف
التعبير 
 عن الذات

الّصورة 
 الذهنّية

الكالم 
 المتناقل 

Algeria 
Mean 4.0741 4.2500 4.1667 4.3333 3.7500 3.3833 3.944 
Std. D .30361 .27386 .62361 .36515 .41833 .71671 .57413 

Belgium 
Mean 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.5000 5.0000 5.0000 
Std. D - - - - - - - 

Canada Mean 3.7778 4.1250 3.8333 3.5000 3.2500 2.6500 2.6667 
Std. D .62854 .17678 .23570 1.17851 .35355 1.20208 1.41421 

Egypt Mean 4.3472 4.4375 4.3333 4.2500 3.7188 3.6500 3.9583 
Std. D .61560 .34718 .75593 .95535 .72503 1.17716 1.21417 

France 
Mean 4.2889 4.2500 4.1333 4.0667 3.9500 3.6000 3.9333 
Std. D .74784 .39528 .60553 .49441 .81777 .89722 .64118 

Germany 
Mean 3.9415 3.9605 3.8947 3.6667 3.5263 3.4263 3.5439 
Std. D .59877 .53530 .75402 .83148 .67131 .74524 .77149 

Iraq 
Mean 3.7778 4.0000 3.5833 3.5000 3.4375 3.4000 3.4167 
Std. D .52116 .20412 .50000 .88192 .89849 .47610 1.06719 

Jordan 
Mean 3.4444 3.5000 3.1667 3.1667 3.2500 3.4500 4.0000 
Std. D .15713 .70711 .23570 .70711 .35355 .21213 .00000 

Lebanon 
Mean 3.7556 4.4000 3.8000 4.0000 3.5000 3.3800 3.7333 
Std. D .72606 .57554 .76739 .40825 .70711 .44944 .43461 

Libyan 

Arab 

Jamahiri 

Mean 4.2222 4.2500 4.6667 4.0000 3.7500 3.7000 4.6667 
Std. D - - - - - - - 
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 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

بسبب  األفراد لمتغّيرات البحث حسب بلد اإلقامةيصعب الحكم على االختالف في إدراك 
-One، لذلك لجأت الباحثة للقيام بتحليل التباين األحادي وجود تباين كبير في قيم المشاهدات

Way ANOVA  لمعرفة وجود فروقات بين األفراد بحسب بلد اإلقامة كما هو موضح في الجدول
 (:11/4رقم )

 بلد اإلقامة.لمتغيرات البحث حسب األحادي  التبايناختبار  (:11/4الجدول رقم )

 المعنوّية F Sig المتغيرات
 غير معنوّية 131. 1.396 بلد اإلقامةاإلبداعّية بالنسبة لمتغير 

 غير معنوّية 649. 843. بلد اإلقامةبالنسبة لمتغير  وضوح الرسالة
 غير معنوّية 351. 1.100 بلد اإلقامةبالنسبة لمتغير  المفاجأة

 غير معنوّية 178. 1.311 بلد اإلقامةبالنسبة لمتغير  إثارة العواطف
 غير معنوّية 285. 1.170 بلد اإلقامةبالنسبة لمتغير  التعبير عن الذات
 غير معنوّية 254. 1.206 بلد اإلقامةبالنسبة لمتغير  الّصورة الذهنّية
 غير معنوّية 525. 944. بلد اإلقامةبالنسبة لمتغير  الكالم المتناقل

 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 

Malaysia 
Mean 3.6667 3.5000 3.3333 4.0000 4.2500 3.4000 3.6667 
Std. D - - - - - - - 

Netherlands 
Mean 4.2222 4.7500 4.0000 4.0000 3.5000 2.6000 3.0000 
Std. D - - - - - - - 

Russian 

Federation 

Mean 3.4444 4.2500 3.8333 3.3333 2.5000 3.3500 3.3333 
Std. D .78567 .35355 .70711 .47140 .35355 .07071 .00000 

Saudi 

Arabia 

Mean 3.4815 4.1667 3.1111 3.2222 3.0833 2.5000 3.3333 
Std. D .83395 .38188 1.01835 1.50308 .57735 .26458 1.00000 

Syrian 

Arab 

Republic 

Mean 3.9798 4.0941 4.0108 3.9528 3.5941 3.3874 3.6883 
Std. D .63934 .62672 .76678 .77682 .75405 .71854 .83102 

Tunisia 
Mean 2.6667 4.5000 3.1667 2.5000 2.2500 2.2000 2.8333 
Std. D 1.72848 .70711 1.17851 2.12132 1.76777 1.69706 1.17851 

Turkey 
Mean 3.8161 4.0000 3.8161 3.7586 3.5431 3.3483 3.6897 
Std. D .57142 .53868 .75375 .86326 .61987 .65007 .70108 

United 

States 

Mean 4.5556 4.2500 4.6667 4.6667 4.5000 4.1000 4.6667 
Std. D .15713 .35355 .47140 .47140 .35355 .28284 .47140 

United 

Arab 

Emirates 

Mean 4.1667 4.5000 4.3333 3.8333 3.7500 3.3500 3.8333 
Std. D .54997 .35355 .47140 .70711 .35355 .49497 .23570 
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أي أّنها غير  0.05لجميع متغّيرات البحث أكبر من  Sigيوضح الجدول السابق بأّن قيمة 
معنوّية، مّما يعني ذلك أّنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائّية في إدراك األفراد متغّيرات البحث 

 مع اختالف بلد اإلقامة، ويرجع ذلك ألّن معظم المشاركين سوريين.

 رابعًا: مصفوفة االرتباط:
ت االرتباط بين متغيرات البحث )مصفوفة االرتباط( ( عالقا12/4يوضح الجدول رقم )

وذلك بسبب  Kendall’s tau-bمن حيث قوة االرتباط ومعنوّيته باستخدام تحليل معامل االرتباط 
 .وجود تكرارات كبيرة في قيم المشاهدات

 (: معامالت االرتباط بين متغيرات البحث.12/4جدول رقم )

 المتغّيرات 
وضوح 
 الرسالة

 المفاجأة
إثارة 

 العواطف
التعبير 
 عن الذات

الكالم 
 المتناقل 

الّصورة 
 الذهنّية

 االرتباط
 اإلبداعّية

.339** .714** .663** .579** .539** .451** 
 000. 000. 000. 000. 000. 000. المعنوّية
وضوح  االرتباط

 الرسالة
 .334** .361** .295** .273** .241** 

 000. 000. 000. 000. 000.  المعنوّية
 االرتباط

 المفاجأة
  .672** .524** .552** .425** 

 000. 000. 000. 000.   المعنوّية
إثارة  االرتباط

 العواطف
   .575** .539** .465** 

 000. 000. 000.    المعنوّية
التعبير  االرتباط

عن 
 الذات

    .580** .491** 

 000. 000.     المعنوّية

الكالم  االرتباط
 المتناقل

     .614** 
 000.      المعنوّية

 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 %.1حيث أّن: ** تشير إلى معنوّية االرتباط عند مستوى معنوّية 

 يّتضح من الجدول السابق العالقات التالّية:
 :متغّير اإلبداعّية 
  وهي  0.339قيمة معامل ارتباط كيندل للعالقة بين اإلبداعّية ووضوح الرسالة قد بلغت



128 | P a g e 
 

قيمة موجبة لكّنها ضعيفة مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين اإلبداعّية ووضوح الرسالة، 
فكّلما زاد وضوح الرسالة اإلعالنّية زادت اإلبداعّية ولكن بنسبة ضعيفة، ويرجع ذلك ألّن 

 عّية تعتمد على الرسائل المبّطنة والضمنّية أكثر من اعتمادها على الرسائل الواضحة.اإلبدا 
  وهي قيمة  0.714قيمة معامل ارتباط كيندل للعالقة بين اإلبداعّية والمفاجأة قد بلغت

موجبة مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين اإلبداعّية والمفاجأة، فكّلما زادت المفاجأة 
اإلبداعّية، وهذا منطقي ألّن المفاجأة ُتثار نتيجة االختالفات بين اإلدراكات زادت 

والتوقعات، وما تقوم به اإلبداعّية هو االعتماد على االبتكار والخروج عن المألوف وما 
 هو متوقع وهذا ما يثير المفاجأة.

 وهي  0.663ت قيمة معامل ارتباط كيندل للعالقة بين اإلبداعّية وإثارة العواطف قد بلغ
قيمة موجبة مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين اإلبداعّية وإثارة العواطف، فكّلما زادت 

مالمسة عواطف المستهلكين تحتاج أفكارًا قوّية ألّن إثارة العواطف زادت اإلبداعّية، وذلك 
 وإيصالها بشكل لطيف وهذا ما تّتصف فيه اإلبداعّية.

 وهي  0.579للعالقة بين اإلبداعّية والتعبير عن الذات قد بلغت  قيمة معامل ارتباط كيندل
قيمة موجبة مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين اإلبداعّية والتعبير عن الذات، فكّلما زاد 
التعبير عن الذات زادت اإلبداعّية، وهذا منطقي ألن الفطرة البشرّية تميل إلى كل ما هو 

طبيعتها تحب التظاهر باالختالف عن اآلخرين، وهذا ما يوفره متميز، والذات البشرّية ب
 عامل اإلبداعّية.

  وهي  0.539قيمة معامل ارتباط كيندل للعالقة بين اإلبداعّية والكالم المتناقل قد بلغت
قيمة موجبة مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين اإلبداعّية والكالم المتناقل، فكّلما زادت 

اد الكالم المتناقل، وذلك ألّن استخدام اإلبداعّية للخيال واألساليب المتميزة تخلق اإلبداعّية ز 
 بذلك شيء للحديث عنه.

  وهي  0.451للعالقة بين اإلبداعّية والّصورة الذهنّية قد بلغت  كيندلقيمة معامل ارتباط
زاد نّية، فكّلما قيمة موجبة مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين اإلبداعّية والّصورة الذه

من الخروج عن االعتيادّية واستخدام الخيال يزيد ذلك من احتمالّية الرسوخ في الذهن بشكل 
 أكبر.

  :متغّير وضوح الرسالة 
  وهي  0.334قيمة معامل ارتباط كيندل للعالقة بين وضوح الرسالة والمفاجأة قد بلغت

لرسالة والمفاجأة، وذلك ألّن وضوح ا يوجد عالقة طردّية بين قيمة موجبة ضعيفة، لكن
 الوضوح االعتيادي للرسائل اإلعالنّية ال يثير المفاجأة.
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  0.361للعالقة بين وضوح الرسالة وإثارة العواطف قد بلغت  كيندلقيمة معامل ارتباط 
 .وهي قيمة موجبة ضعيفة، لكن يوجد عالقة طردّية بين وضوح الرسالة وإثارة العواطف

  0.295 قد بلغتوالتعبير عن الذات  للعالقة بين وضوح الرسالة يندلكقيمة معامل ارتباط 
والتعبير عن الذات، وهي قيمة موجبة ضعيفة، لكن يوجد عالقة طردّية بين وضوح الرسالة 

وذلك ألّن الرسائل اإلعالنّية الواضحة تفتقر إلى قدرتها على التأثير على ذات المستهلك 
 .ئل ذات اإلبداعّية الغامضةألّن اإلنسان بطبيعته يفضل الرسا

  0.273 قد بلغتوالكالم المتناقل  للعالقة بين وضوح الرسالة كيندلقيمة معامل ارتباط 
والكالم المتناقل،  وهي قيمة موجبة ضعيفة، لكن يوجد عالقة طردّية بين وضوح الرسالة

 دريجيًا.ويفسر ذلك بأّن الكالم المتناقل ُيثار عبر الرسائل المبطنة واّلتي تتضح ت
  0.241 قد بلغتوالّصورة الذهنّية  للعالقة بين وضوح الرسالة كيندلقيمة معامل ارتباط 

والّصورة الذهنّية،  وهي قيمة موجبة ضعيفة، لكن يوجد عالقة طردّية بين وضوح الرسالة
ولكي تنطبع الرسالة اإلعالنّية برسوخ في أذهان المستهلكين يجب أن يكون بذل جهدًا 

 معرفّيًا لفهم الرسالة اإلعالنّية وإاّل فتمر الرسالة دون أثر يذكر.
 :متغّير المفاجأة 
  هي قيمة و  0.672المفاجأة وإثارة العواطف قد بلغت  للعالقة بين كيندلمعامل ارتباط قيمة

مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين المفاجأة وإثارة العواطف، فكّلما زادت  جيدة موجبة
المفاجأة زادت من إثارة العواطف، ألّن ما يعرف عن المفاجأة بأّنها حالة عاطفّية وعقلّية 

 ينتج عنها رد فعل عاطفي.
  وهي  0.524المفاجأة والتعبير عن الذات قد بلغت  للعالقة بين كيندلمعامل ارتباط قيمة

مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين المفاجأة والتعبير عن الذات،  متوسطة قيمة موجبة
وذلك بما أّن المفاجأة هي رد فعل فكّلما زادت المفاجأة زادت من التعبير عن الذات، 

 تالمس مشاعر الفرد النابعة من ذاته. عاطفي
  وهي  0.552المفاجأة والكالم المتناقل قد بلغت  للعالقة بين كيندلامل ارتباط معقيمة

مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين المفاجأة والكالم المتناقل، فكّلما متوسطة قيمة موجبة 
زادت المفاجأة زادت من الكالم المتناقل، وذلك العتبار المفاجأة عامل مبهر قوي وسببًا 

 ث عنه.مثيرًا للحدي
  وهي  0.425المفاجأة والّصورة الذهنّية قد بلغت  للعالقة بين كيندلمعامل ارتباط قيمة

مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين المفاجأة والّصورة الذهنّية،  متوسطة قيمة موجبة
فكّلما زادت المفاجأة زادت من تشكيل رسوخ الّصورة الذهنّية، وذلك ألن المفاجأة تختلف 
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ا هو متوقع ولم تسبق أن حدثت في تجارب األفراد السابقة مّما يؤدي إلى انطباع عمّ 
 الرسالة في الذهن.

 :متغّير إثارة العواطف 
  0.575إثارة العواطف والتعبير عن الذات قد بلغت  للعالقة بين كيندلمعامل ارتباط قيمة 

مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين إثارة العواطف والتعبير  متوسطة وهي قيمة موجبة
عن الذات، فكّلما زادت إثارة العواطف يزداد التعبير عن الذات، وهذا منطقي ألّن الدواعي 
اّلتي استطاعت أن تثير عواطف الفرد من الطبيعي أن تعبر عن ذاته ألّن مشاعره جزًء 

 من ذاته.
  0.539إثارة العواطف والكالم المتناقل قد بلغت  للعالقة بين كيندلمعامل ارتباط قيمة 

مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين إثارة العواطف والكالم متوسطة وهي قيمة موجبة 
المتناقل، فكّلما زادت إثارة العواطف يزيد من الكالم المتناقل، وذلك ألّن الطبيعة البشرّية 

 م وخاصة المقربين منهم.تميل إلى مشاركة اآلخرين مشاعره
  0.465إثارة العواطف والّصورة الذهنّية قد بلغت  للعالقة بين كيندلمعامل ارتباط قيمة 

مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين إثارة العواطف والّصورة  متوسطة وهي قيمة موجبة
ة، وهذا منطقّي ألّن الذهنّية، فكّلما زادت إثارة العواطف يزيد من قّوة تشكيل الّصورة الذهنيّ 

 ما يالمس عواطف ويثير مشاعر األفراد من الصعب نسيانه.
 :متغّير التعبير عن الذات 
  0.580التعبير عن الذات والكالم المتناقل قد بلغت  للعالقة بين كيندلمعامل ارتباط قيمة 

الذات والكالم مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين التعبير عن متوسطة وهي قيمة موجبة 
المتناقل، فكّلما ازداد التعبير عن الذات يزيد من الكالم المتناقل، وذلك ألّن التعبير عن 
الذات هي الطريقة اّلتي يرغب فيها األفراد في أن يقدموا أنفسهم لآلخرين، وبمشاركة الكالم 

 المتناقل يبحثون عن ردود فعل إيجابّية تجاههم.
  0.491التعبير عن الذات والّصورة الذهنّية قد بلغت  لعالقة بينل كيندلمعامل ارتباط قيمة 

مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين التعبير عن الذات والّصورة متوسطة وهي قيمة موجبة 
ة الذهنّية، وذلك ألّنه الذهنّية، فكّلما ازداد التعبير عن الذات يزيد من قّوة تشكيل الّصور 

المستهلك يصبح من الصعب نسيانه وتترسخ العالمة التجارّية  عندما يمّثل اإلعالن ذات
 في ذهنه بشكل أكبر.

 :متغّير الكالم المتناقل 
  0.614الكالم المتناقل والّصورة الذهنّية قد بلغت  للعالقة بين كيندلمعامل ارتباط قيمة 

ل والّصورة الكالم المتناق مّما يعني أّنه يوجد عالقة طردّية بين متوسطة وهي قيمة موجبة
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الذهنّية، فكّلما ازداد الكالم المتناقل يزيد من قّوة تشكيل الّصورة الذهنّية، وهذا منطقي فكلما 
زاد الحديث عن شيء معّين وتكرر كّلما زاد من احتمالّية تشكيل صورة عنه في أذهان 

 األفراد ورسوخه بشكل أكبر.

 خامسًا: اختبار الفرضّيات:
البسيط الختبار الفرضّية الختبار الفرضّيات اعتمدت الباحثة على أسلوب تحليل االنحدار 

الرئيسّية األولى للبحث، واالنحدار المتعدد الختبار فرضّياتها الفرعّية، أّما بالنسبة للفرضّية الرئيسة 
 .ميعتماد على تحليل االنحدار الهر فقد تّم اال وفرضّياتها الفرعّية للبحث الثانية

 األولي الفرضّية الرئيسة: 
Ho : الكالم المتناقلتسويق الغوريال على جد أثر ذو داللة إحصائّية لال يو. 

الختبار أثر تسويق  Linear Regressionقامت الباحثة بإجراء تحليل االنحدار البسيط 
 الغوريال على الكالم المتناقل.

 .تسويق الغوريال علي الكالم المتناقلنموذج االنحدار البسيل الخاص بأثر (: 13/4الجدول رقم )

 B المتغّير

T 

R 2R 

F 

 المعنوية القيمة المعنوية القيمة

 009. 2.643- 481.- الثابت
تسويق  000. 537.467 613. 783.

 000. 23.183 1.067 الغوريال

Y=-0.481+1.067X 

 تسويق الغوريال =X= الكالم المتناقل، Yحيث 

 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 :( أنّ 13/4أظهرت النتائج في الجدول رقم )
 ( معامل االرتباطR)  التابع  المتغّيرالمستقل للفرضّية والمتمّثل بتسويق الغوريال و  المتغّيربين

ويدل ذلك على أّن العالقة  وهي قيمة مرتفعة (0.783قد بلغ )والمتمّثل بالكالم المتناقل لها 
ين طردّية، بمعنى أّنه كّلما زاد استخدام تسويق الغوريال في الحمالت اإلعالنّية المتغّير بين 

)معامل التحديد(  R Square، وتشير قيمة مربع معامل االرتباط الكالم المتناقلكّلما ازداد 
التابع، وهذا يعني أّن  المتغّير( من التغّير في 0.613المستقل على تفسير ) المتغّيرعلى قدرة 

 المتغّيرمن التغّير الحاصل في  %61 المستقل )تسويق الغوريال( قادر على تفسير المتغّير
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أي أّن تسويق الغوريال ، (، أّما النسبة المتبقّية فتنسب إلى عوامل أخرى الكالم المتناقلالتابع )
سم اّلذي يجعل من الحملة اإلعالنّية كما ُيقال "سيرة على قادرًا على خلق ما يدعى بحدث المو 

 كل لسان".
 ( قيمةF اّلتي بلغت )(535.467) ( مّما يعني 0.05( أي أقل من )0.000) وبمعنوّية

 صالحّية النموذج لالستخدام.
  تشير قيمة(T( المحسوبة البالغة )وبقيمة 23.183 )(Sig( اّلتي بلغت )أي أقل 0.000 )

أّن  تنص علىمّما يعني أّننا نرفض فرضّية العدم ونقبل الفرضّية البديلة اّلتي (، 0.05من )
 وفق النموذج: الكالم المتناقلتسويق الغوريال يؤثر إحصائيًا على 

Y=-0.481+1.067X 

 :اختبار الفرضّيات الفرعّية للفرضّية الرئيسة األولي 
Ho : الكالم المتناقلثر عوامل تسويق الغوريال على إحصائّية ألال يوجد أثر ذو داللة. 

الختبار أثر  Multiple Regressionقامت الباحثة بإجراء تحليل االنحدار المتعدد 
 .Stepwiseوفق طريقة االدخال  الكالم المتناقلعوامل تسويق الغوريال على 

 .الكالم المتناقلتسويق الغوريال علي  عوامل الخاص بأثر المتعددنموذج االنحدار (: 14/4الجدول رقم )

 B المتغّير

T 

R 
Adjusted 

2R 

F 

 المعنوية القيمة المعنوية القيمة

 302. 1.035 154. الثابت

.800 .636 199.859 .000 

 000. 7.676 449. التعبير عن الذات

 000. 4.417 298. المفاجأة

 006. 2.747 190. إثارة العواطف

 548. 602. 044. اإلبداعّية

 516. 651. 023. وضوح الرسالة
Y=0.154+0.298X3+0.190X4+0.449X5 

 = التعبير عن الذاتX5= إثارة العواطف، X4= المفاجأة، X3، الكالم المتناقل= Yحيث 

 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 :أنّ ( 14/4أظهرت النتائج في الجدول رقم )
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 ( معامل االرتباطR)  ات المستقّلة للفرضّيات الفرعّية والمتمّثلة بعوامل اإلبداعّية، المتغّير بين
بالكالم التابع لها والمتمّثل  المتغّيروضوح الرسالة، المفاجأة، إثارة العواطف، التعبير عن الذات و 

ين طردّية بمعنى أّنه كّلما زاد من المتغّير ويدل على أّن العالقة بين  (0.800)قد بلغ  المتناقل
، وتشير قيمة الكالم المتناقلاستخدام هذه العوامل في حمالت تسويق الغوريال زاد من قّوة 

ات المستقّلة على المتغّير على قدرة  Adjusted R Square الُمعّدلمعامل التحديد 
ات المستقّلة المتغّير  التابع، وهذا يعني أنّ  المتغّيرمن التغّير الحاصل في  (0.636)تفسير

 قادرة على تفسير، التعبير عن الذات( إثارة العواطف وضوح الرسالة، المفاجأة، )اإلبداعّية،
المتبقّية فتنسب إلى (، أّما النسبة الكالم المتناقلالتابع ) المتغّيرمن التغّير الحاصل في % 64

 عوامل أخرى.
 ( قيمةF) ( 199.859البالغة) ( مما يعني صالحّية 0.05( أي أقل من )0.000) وبمعنوّية

 .الكالم المتناقلالنموذج لالستخدام للعالقة التأثيرّية لعوامل تسويق الغوريال على 
  بالنظر إلى( قيمT ) إثارة و  المفاجأة ،التعبير عن الذاتلمتغيرات أّنها معنوّية بالنسبة نجد

وبالترتيب من  ( على التوالي0.000)(، 0.006، )(0.000( البالغة )Sig)العواطف بقيمة 
لمتغّيرات اإلبداعّية ووضوح الرسالة فتشير (، أّما بالنسبة 0.05هي أقل من )و  حيث األكثر أثراً 

( على التوالي أي أكثر من 0.516(، )0.548( اّلتي بلغت )Sigأّن قيمة ) إلى النتائج
عاملي اإلبداعّية ووضوح الرسالة ( مّما يدل على أّنها غير معنوّية، حيث تّم استبعاد 0.05)

 من النموذج لعدم معنوّية معامل االنحدار الخاو بهم، وذلك وفق النموذج:
Y=0.154+0.298X3+0.190X4+0.449X5 

 الثانّية الفرضّية الرئيسة: 
( HMRAقامت الباحثة بإجراء تحليل االنحدار الهرمي ذو المتغّيرات الُمعّدلة )

Hierarchical Moderated Regression Analysis  الختبار الفرضّية الرئيسة الثانّية
 Baseوفرضّياتها الفرعّية، واّلذي يقوم على تقدير ثالثة نماذج، يهدف النموذج األول األساسي 

Model  الختبار معنوّية التأثير المباشر للمتغّيرات المستقّلة )تسويق الغوريال( في المتغّير التابع
اّلذي يقوم بإدخال المتغّير  Reduced Modelأّما في النموذج الثاني المختزل )الكالم المتناقل(، 

الُمعّدل )الّصورة الذهنّية( الختبار التأثير المباشر لهذا المتغّير في النموذج، أّما النموذج الثالث 
اّلذي يهدف الختبار تأثير التفاعل بين )الّصورة الذهنّية( كمتغّير ُمعّدل  Full Modelالكامل 

، وقد صاغت الباحثة النموذج كمتغّير مستقل في المتغّير التابع )الكالم المتناقل( و)تسويق الغوريال(
 كما يلي:
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Y= F (X) (Base Model) 

Y= F (X, M) (Reduced Model) 

Y= F (X, M, X.M) (Full Model) 

 :حيث
 Y :التابع )الكالم المتناقل(. المتغّير 
 X.)المتغّير المستقل )تسويق الغوريال : 
 M.)المتغّير الُمعّدل )الّصورة الذهنّية : 
 X.M.)تفاعل المتغّير الُمعّدل )الّصورة الذهنّية( مع )تسويق الغوريال : 

 1الالزمة لتطبيقه، وهي:ولكن قبل استخدام التحليل الهرمي ال بّد من التأكد من تحقق الشروط 
ضعف عدد  20يجب أن يساوي عدد الحاالت  ات المدروسة:المتغّير نسبة الحاالت إلي  .1

ة وبالتالي يصبح عدد الحاالت المطلوب 7المتغّيرات، حيث يبلغ عدد المتغّيرات المدروسة 
 .342حالة، وهذا الشرط ُمحقق في البحث ألّن عدد الحاالت هو  140

يعني عدم وجود ارتباط عاٍل بين المتغّيرات المستقّلة، إذ من الممكن أن  االرتباط الذاتي: .2
أثر كل متغّير مستقل في المتغّير التابع،  تؤدي هذه العالقات االرتباطّية إلى صعوبة تحديد

 2سابقًا.وذلك ألّن أحده قد ُينسب إلى المتغّير اآلخر، وقد تّم التحقق من هذا الشرط 
( 7/4) ًا طبيعيًا، وفي الشكل رقميعني أن المتغّير التابع يتوّزع توزيع التوزيع الطبيعي: .3

 يّتضح أن المتغّير التابع المتمّثل بالكالم المتناقل يتوّزع توزيعًا طبيعيًا.

 
 التوزيع الطبيعي لمتغّير الكالم المتناقل. (:7/4الشكل رقم )

                                                            
 .178الغريب محمد، "دور التسويق عبر وسائل اإلعالم االجتماعية في القرار الشرائي للخدمة"، مرجع سبق ذكره، و  1
 .127تّم عرض مصفوفة االرتباط في و  2
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يعني أّن التغّير في المتغّير التابع يرتبط بعالقة خطّية بالتغّير في المتغّير  شرط الخطّية: .4
المستقل، وهو شرط في تحليل االنحدار، ويتم التأكد منه بالنظر إلى الرسم البياني للبواقي 

Residual Plots  ًكما ويتحقق شرط الخطّية عندما ال تأخذ نقاط االنتشار شكاًل معينا 
 التالي: (8/4ل رقم )هو موضح في الشك

 

 : الرسم البياني للبواقي.(8/4الشكل رقم )
يجب التأكد من عدم وجود مصاحبة خطّية متعددة  شرط المصاحبة الخطّية المتعددة: .5

، وهذا 10بحيث ال ينبغي أن تتعدى قيمها الة  VIFعبر تحليل اإلحصاءات الخطّية 
 لتالي:( ا15/4الشرط محقق كما هو موّضح في الجدول رقم )

 (: تحليل اإلحصاءات الخطّية.15/4الجدول رقم )
 VIF المتغّيرات

 5.692 اإلبداعيّة
 1.420 وضوح الرسالة

 5.470 المفاجأة
 5.285 إثارة العواطف

 3.394 التعبير عن الذات
 2.259 الّصورة الذهنيّة

 7.330 الّصورة الذهنيّة اإلبداعيّة *
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 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

الباحثة  بعد التأكد من تحقق شروط تحليل االنحدار الهرمي ذي المتغّيرات الُمعّدلة ستقوم
 باستخدامه في اختبار الفرضّية الرئيسة الثانّية وفرضّياتها الفرعّية.

Ho : ال يوجد أثر للّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية على العالقة بين تسويق الغوريال
 .والكالم المتناقل
المتناقل بوجود الّصورة (: نموذج االنحدار الهرمي لتأثير تسويق الغوريال في الكالم 16/4الجدول رقم )

 الذهنّية.

 المستقّلة
 النموذج الكامل النموذج المختزل النموذج األساسي

معامل 
 االنحدار

 Tمعنوّية 
معامل 
 االنحدار

 Tمعنوّية 
معامل 
 االنحدار

 Tمعنوّية 

X 1.067 .000 .591 .000 .598 .000 
M - - .539 .000 .540 .000 

X*M - - - - .017 .673 
2RAdj. .611 .719 .719 

F 537.467 438.000 291.351 
Sig .000 .000 .000 

 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 :أنّ ( 16/4أظهرت النتائج في الجدول رقم )
 ألساسي معنوي حيث بلغت قيمة النموذج ا(F) (537.467) كما ( 0.000) وبمعنوّية

يّتضح وجود تأثير معنوي مباشر لتسويق الغوريال على الكالم المتناقل، مّما يساعد 
الشركات اّلتي تسعى لتحقيق أهداف االنتشار في الوصول إلى ما ترنو إليه، وقد بلغت 

( وهذا يعني أّن تسويق 0.611) Adjusted R Square الُمعّدلمعامل التحديد قيمة 
 لتغّير الحاصل في الكالم المتناقل.% من ا61الغوريال يفّسر 

  حيث بلغت قيمة النموذج المختزل معنوي(F) (438) وقد بلغ (0.000) وبمعنوّية ،
( وهذا يعني أّن إدخال الّصورة الذهنّية في النموذج أدى 0.719) الُمعّدلمعامل التحديد 

 1.264 الذهنيّةوضوح الرسالة * الّصورة 
 7.690 المفاجأة * الّصورة الذهنيّة

 9.335 إثارة العواطف * الّصورة الذهنيّة
 6.876 التعبير عن الذات * الّصورة الذهنيّة
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بالنموذج األساسي، أي أّن % مقارنًة 10.8إلى ارتفاع في القدرة التفسيرّية للنموذج بنسبة 
وجود ّصورة ذهنّية للعالمة التجارّية أو تشكيل ّصورة ذهنّية جديدة لها عبر تسويق الغوريال 

 .عند اختباره كمتغير مستقل بجانب عوامل تسويق الغوريال يزيد من الكالم المتناقل
  بلغت قيمة أّما النموذج الكامل فقد تبّين أّن النموذج معنوي، حيث(F) (291.351) 

نالحظ أّنه لم يرتفع أبداً عن النموذج  الُمعّدل ، وبالنسبة لمعامل التحديد(0.000) وبمعنوّية
للتفاعل بين المتغّير المستقل والمتغّير المعدل على  Tوتبّين أّن معنوّية اختبار المختزل، 

فإننا نقبل فرضّية  وبناًء عليه(، 0.05( غير معنوي ألّنه أكبر من )0.673المتغّير التابع )
 للعالمة التجارّية لّصورة الذهنّية"ال يوجد أثر لالفرضّية البديلة اّلتي تقول  العدم ونرفض

أي أّن وجود ّصورة ذهنّية عن العالمة العالقة بين تسويق الغوريال والكالم المتناقل".  علي
التجربة ال تتغير، وأّن  كعالمة كوكا كوال اّلتي تّمت عليهالدى المستهلكين راسخة التجارّية 

قّوة عوامل تسويق الغوريال وأثرها على الكالم المتناقل ال تتأثر بالّصورة السابقة للعالمة 
لكن من الضرورة بمكان وجودها كعامل مستقل  ،التجارّية وال تساهم في خلق تأثير أكبر

 بذاته تدعيمًا لتواجد العالمة التجارّية في الساحة.
 الفرعّية للفرضّية الرئيسة الثانّية: اختبار الفرضّيات 

Ho :تسويق الغوريال  عوامل ال يوجد أثر للّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية على العالقة بين
 .والكالم المتناقل

 :حيث
X1اإلبداعّية : ،X2 ،وضوح الرسالة :X3،المفاجأة : X4 ،إثارة العواطف :X5 التعبير عن :

 .الذات
نموذج االنحدار الهرمي لتأثير عوامل تسويق الغوريال في الكالم المتناقل بوجود الّصورة (: 17/4الجدول رقم )

 الذهنّية.

 المستقّلة
 النموذج الكامل النموذج المختزل النموذج األساسي

معامل 
 االنحدار

 Tمعنوّية 
معامل 
 االنحدار

 Tمعنوّية 
معامل 
 االنحدار

 Tمعنوّية 

X1 .917 .000 .422 .000 .429 .000 
M - - .641 .000 .643 .000 

X1*M - - - - .018 .646 
2RAdj. .514 .689 .689 

F 361.019 379.459 252.454 
Sig .000 .000 .000 
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X2 .465 .000 .199 .013 .114 .019 
M - - .861 .000 .863 .000 

X2*M - - - - -.032 .572 
2RAdj. .111 .637 .636 

F 43.413 300.259 199.878 
Sig .000 .000 .000 
X3 .784 .000 .394 .000 .414 .000 
M - - .627 .000 .631 .000 

X3*M - - - - .040 .241 
2RAdj. .527 .708 .709 

F 381.239 415.367 277.678 
Sig .000 .000 .000 
X4 .747 .000 .361 .000 .377 .000 
M - - .622 .000 .623 .000 

X4*M - - - - .029 .381 
2RAdj. .534 .697 .697 

F 391.158 393.704 262.547 
Sig .000 .000 .000 
X4 .831 .000 .417 .000 .420 .000 
M - - .597 .000 .598 .000 

X4*M - - - - .008 .804 
2RAdj. .559 .703 .702 

F 433.805 403.677 268.393 
Sig .000 .000 .000 

 .SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

 :أنّ ( 17/4أظهرت النتائج في الجدول رقم )

 معنوّيةفي جميع العوامل حيث معنوي  النموذج األساسي F (0.000 ) في كل النماذج
كما يّتضح وجود تأثير معنوي مباشر لعوامل تسويق الغوريال على الكالم األساسّية، 
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لكل عامل من  Adjusted R Square الُمعّدلمعامل التحديد ، أّما بالنسبة لقيمة المتناقل
 العوامل:
 وهذا يعني أّن عامل  0.514لعامل اإلبداعّية  الُمعّدل بلغت قيمة معامل التحديد

 % من التغّير الحاصل في الكالم المتناقل.51اإلبداعّية يفّسر 
  مّما يعني أّن  0.111وضوح الرسالة لعامل  الُمعّدلالتحديد بلغت قيمة معامل

 % من التغّير الحاصل في الكالم المتناقل.11فقط  عامل وضوح الرسالة يفّسر
 مّما يعني أّن عامل  0.527لعامل المفاجأة  الُمعّدل بلغت قيمة معامل التحديد

 % من التغّير الحاصل في الكالم المتناقل.53المفاجأة يفّسر 
 مّما يعني أّن  0.534لعامل إثارة العواطف  الُمعّدل لتحديدبلغت قيمة معامل ا

 % من التغّير الحاصل في الكالم المتناقل.53عامل إثارة العواطف يفّسر 
 مّما يعني أّن  0.559لعامل التعبير عن الذات  الُمعّدل ديدبلغت قيمة معامل التح

 ل.% من التغّير الحاصل في الكالم المتناق56عامل وضوح الرسالة يفّسر 
 معنوّيةحيث بلغت معنوي  النموذج المختزل F (0.000،)  أدى إدخال متغّير بينما

 Adjusted R Square الُمعّدلمعامل التحديد قيمة الّصورة الذهنّية إلى ارتفاع في 

 :وهي على الشكل التالي لكل عامل من العواملمقارنةً بالنموذج األساسي 
 الذهنّية لعامل اإلبداعّية بعد إدخال متغّير الّصورة  الُمعّدل قيمة معامل التحديد

في القدرة  ، أي أّن إدخال الّصورة الذهنّية أدى إلى ارتفاع0.689للعالمة التجارّية 
 %17.5التفسيرّية بنسبة 

 لعامل وضوح الرسالة بعد إدخال متغّير الّصورة  الُمعّدل قيمة معامل التحديد
، أي أّن إدخال الّصورة الذهنّية أدى إلى ارتفاع 0.637الذهنّية للعالمة التجارّية 

 .وهو ارتفاع كبير جداً % 53في القدرة التفسيرّية بنسبة 
 الذهنّية بعد إدخال متغّير الّصورة  المفاجأةلعامل  الُمعّدل قيمة معامل التحديد

، أي أّن إدخال الّصورة الذهنّية أدى إلى ارتفاع في القدرة 0.708للعالمة التجارّية 
 %.18التفسيرّية بنسبة 

 الذهنّية لعامل إثارة العواطف بعد إدخال متغّير الّصورة  الُمعّدل قيمة معامل التحديد
، أي أّن إدخال الّصورة الذهنّية أدى إلى ارتفاع في القدرة 0.697للعالمة التجارّية 

 %.16ة التفسيرّية بنسب
 لعامل التعبير عن الذات بعد إدخال متغّير الّصورة  الُمعّدل قيمة معامل التحديد

، أي أّن إدخال الّصورة الذهنّية أدى إلى ارتفاع 0.703الذهنّية للعالمة التجارّية 
 %.14في القدرة التفسيرّية بنسبة 



140 | P a g e 
 

يل ّصورة ذهنّية جديدة نستنتج مّما سبق أّن وجود ّصورة ذهنّية للعالمة التجارّية أو تشك
عند اختباره كمتغير مستقل بجانب  لغوريال يزيد من الكالم المتناقللها عبر عوامل تسويق ا
 عوامل تسويق الغوريال.

  معنوّيةبلغت فقد تبّين أّن النموذج معنوي، حيث  النموذج الكاملأّما F (0.000) ، بينما
إلى تسويق الغوريال( أدى تفاعل متغّير الّصورة الذهنّية مع المتغيرات المستقلة )عوامل 

مقارنةً بالنموذج  Adjusted R Square الُمعّدلمعامل التحديد في قيمة  تغييرات

 لكل عامل من العوامل وهي على الشكل التالي: المختزل
 لعامل اإلبداعّية بعد تفاعله مع متغّير الّصورة  الُمعّدل بلغت قيمة معامل التحديد

، أي أّن إدخال الّصورة الذهنّية لم يرفع بشكل 0.689الذهنّية للعالمة التجارّية 
 ملحوظ من القدرة التفسيرّية.

  لعامل وضوح الرسالة بعد تفاعله مع متغّير  الُمعّدلبلغت قيمة معامل التحديد
، أي أّن إدخال الّصورة الذهنّية أدى إلى 0.636ّية الّصورة الذهنّية للعالمة التجار 

 %.0.1بسيط في القدرة التفسيرّية بنسبة  انخفاض
 لعامل المفاجأة بعد تفاعله مع متغّير الّصورة  الُمعّدل بلغت قيمة معامل التحديد

، أي أّن إدخال الّصورة الذهنّية أدى إلى ارتفاع 0.709الذهنّية للعالمة التجارّية 
 %.0.1ي القدرة التفسيرّية بنسبة بسيط ف

 لعامل إثارة العواطف بعد تفاعله مع متغّير  الُمعّدل بلغت قيمة معامل التحديد
أي أّن إدخال الّصورة الذهنّية لم يرفع ، 0.697الذهنّية للعالمة التجارّية الّصورة 

 بشكل ملحوظ من القدرة التفسيرّية.
 ل التعبير عن الذات بعد تفاعله مع متغّير لعام الُمعّدل بلغت قيمة معامل التحديد

أي أّن إدخال الّصورة الذهنّية أدى إلى ، 0.702الذهنّية للعالمة التجارّية الّصورة 
 %.0.1انخفاض بسيط في القدرة التفسيرّية بنسبة 

  تبين أّن معنوّية اختبارT والمتغّير المعدل على المتغّير  للتفاعل بين المتغّيرات المستقّلة
 (.0.05التابع غير معنوي في كل المتغيرات ألّنه أكبر من )

  اّلتي تقول فرضّيات العدم نقبلو  نرفض الفرضّيات البديلة فإننا بناًء على ما سبقو:  
 ال يوجد أثر للّصورة الذهنّية علي العالقة بين عامل اإلبداعّية والكالم المتناقل. .1
 للّصورة الذهنّية علي العالقة بين عامل وضوح الرسالة والكالم المتناقل. ال يوجد أثر .2
 ال يوجد أثر للّصورة الذهنّية علي العالقة بين عامل المفاجأة والكالم المتناقل. .3
 ال يوجد أثر للّصورة الذهنّية علي العالقة بين عامل إثارة العواطف والكالم المتناقل. .4
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كالم ة علي العالقة بين عامل التعبير عن الذات والال يوجد أثر للّصورة الذهنيّ  .5
 المتناقل.

نّية وهذا ما يفسر فعاًل أّن قوة عوامل تسويق الغوريال ألغت قّوة تأثير الّصورة الذه
ن في أذها تجارّية كعالمة كوكا كوال هي عالمة راسخةعالمة  للعالمة التجارّية وذلك ألنّ 

كفيلة لخلق ضّجة إعالمّية  اويق الغوريال وحدهمنذ زمن طويل، فعوامل تس المستهلكين
 وموجة عارمة من الكالم المتناقل بين األفراد.

 لكتروني:ئج التتبع السلوكي علي الموقع اإل سادسًا: نتا

قامت الباحثة ببناء نموذج لتتبع سلوك المستهلك وذلك من خالل إنشاء معرض لإلعالنات 
بغض النظر عن اإلعالنات اّلتي شاهدها  من نوع الغوريالفي موقع االستبيان االلكتروني جميعها 
مدى رغبته في مشاهدة المزيد من اإلعالنات  ، وذلك الختبارالمستجيب قبل اإلجابة على االستبيان

تفاعل المستجيبين مع هذه اإلعالنات  التابعة لهذا النوع )الدخول إلى المعرض( وأيضًا اختبار مدى
( هذه المتغّيرات التنزيل -المشاركة  -التعليق  -عدم اإلعجاب  –اب بالعديد من النقاط )اإلعج

، باإلضافة إلى متغّير )الزمن( اّلذي 1لكتروني بشكل أو بآخرّلتي تعبر عن الكالم المتناقل اإلا
استغرقه المستجيب ضمن المعرض، وذلك بهدف معرفة وجود فروقات جوهرّية بين األفراد اّلذين 

 يتفاعلوا في إدراكهم لمتغيرات البحث. تفاعلوا واّلذين لم
 الموقع االلكتروني. ضمنعرضها في معرض اإلعالنات  تي تمّ (: اإلعالنات الّ 18/4) الجدول رقم

 أو الُمعلن المنتج 2اسم اإلعالن الرقم
مدة اإلعالن 

 )بالثواني(
1 1000 NESCAFÉ Red mugs  قهوةNESCAFÉ 90 
2 Share your warmth Russian 

Olympic Committee 
 146 األولمبية الروسّيةاللجنة  

3 Molson Canadian 140 الحكومة الكندّية 
4 KLM serves a Bonding 

Christmas Buffet 
 KLM  85 مطار

5 Nescafé – The Hello Bench  قهوةNESCAFÉ 60 
6 Danone Fantasia – Flash 

Mob 
 Danone 75الزبادي المحالة 

7 NESCAFÉ  قهوةNESCAFÉ 106 

                                                            
 "الكالم المتناقل".تم التحدث عنها في الفصل الثالث  1
 . ar-gallery-marketing.me/ar/ad-http://guerrilla/يمكن مشاهدة صفحة معرض اإلعالنات على الرابط التالي:  2

http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/1000-nescafe-red-mugs/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/klm-serves-a-bonding-christmas-buffet/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/klm-serves-a-bonding-christmas-buffet/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/nescafe-the-hello-bench/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/danone-fantasia-flash-mob/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/danone-fantasia-flash-mob/
http://guerrilla-marketing.me/ar/ad-gallery-ar/
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8 Pay with a smile – Project 

Change 
 136 اإلعالمّية Havasوكالة 

9 Coca Cola Friendship 

Machine 

 Cocaالمشروبات الغازية 

Cola 
152 

10 Coke Hug Me Machine 
 Cocaالمشروبات الغازية 

Cola 57 

11 Coca Cola Happiness 

Vending Machine 

 Cocaالمشروبات الغازية 

Cola 123 

12 Palmolive Pop-Up 

bathroom 
 Palmolive 110سائل صابون 

 من إعداد الباحثة.المصدر: 

اإلعالنات السابق أسماء اإلعالنات اّلتي تّم نشرها في معرض  (18/4رقم ) يوضح الجدول
لكتروني واّلتي تّمت عليها التجربة، بحيث يتألف معرض اإلعالنات من ضمن موقع االستبيان اإل

 إعالن جميعها من نوع الغوريال، باإلضافة إلى مّدة كل إعالن بالثواني. 12

 :عينةوصف خصائص ال .أ
لم يدخل إلى  –إلى قسمين )دخل إلى المعرض  عينةبتصنيف أفراد القامت الباحثة 

لمعرفة توزيع عينة البحث حسب هذه المتغّيرات، وذلك بالنسبة للمتغيرات الديموغرافّية، المعرض(، 
 (:19/4وذلك كما هو موضح بالجدول رقم )

 ات الديموغرافّية.والمتغّير  دخولهم إلي معرض اإلعالنات الدراسة حسب عينةتوزع أفراد : (19/4الجدول رقم )

 الفئات العنصر
دخل إلي 
 المعرض

لم يدخل إلي 
 المعرض

 المجموع

 العمر

 43 29 14 وما دون  20
21-25 75 85 160 
26-30 38 52 90 
 49 38 11 وأكثر 31

 الجنس
 117 80 58 ذكر
 204 124 80 أنثى

 العلميالمؤهل 
 50 32 18 ثانوية فما دون 

 23 12 11 شهادة معهد متوسط
 207 125 82 شهادة جامعّية
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 62 35 27 دراسات عليا
الحالة 

 االجتماعّية
 257 149 108 أعزب
 85 55 30 متزّوج

 العمل
 200 114 86 يعمل

 142 90 52 ال يعمل

 بلد اإلقامة

Algeria 4 2 6 
Belgium 0 1 1 
Canada 0 2 2 
Egypt 0 8 8 
France 3 2 5 

Germany 8 11 19 
Iraq 0 4 4 

Jordan 1 1 2 
Lebanon 0 5 5 

Libyan Arab 

Jamahiri 
1 0 1 

Malaysia 0 1 1 
Netherlands 0 1 1 

Russian 

Federation 
1 1 2 

Saudi Arabia 0 3 3 
Syrian Arab 

Republic 
105 142 247 

Tunisia 0 2 2 
Turkey 14 15 29 

United States 0 2 2 
United Arab 

Emirates 
1 1 2 

 342 204 138 المجموع
 %100 %59.6 %40.4 النسبة المئوّية

 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 
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األصلّية المشاركة في االستبيان  عينةتوزع أفراد الالسابق  (19/4رقم ) يّتضح من الجدول
مفردة وذلك حسب متغّير دخولهم إلى معرض اإلعالنات، بحيث تّم التوّصل  342والمكّونة من 

% وهم األفراد اّلذين دخلوا إلى المعرض 40.4مفردة وبنسبة  138إلى العيّنة الجديدة المكّونة من 
لمتغيرات البحث األصلّية )اإلبداعّية، وضوح ليتم عليهم تحليل التباين لمعرفة الفروق في إدراكهم 

 الرسالة، المفاجأة، إثارة العواطف، التعبير عن الذات، الّصورة الذهنّية، الكالم المتناقل(.

وذلك الديموغرافّية  حسب المتغّيرات عينةتوزع أفراد ال (19/4كما يوضح الجدول رقم )
 موقع االستبيان اإللكتروني:بالنسبة لمتغيرات التفاعل في معرض اإلعالنات ضمن 

 ات الديموغرافّية.والمتغّير  متغيرات التفاعل الدراسة حسب عينةتوزع أفراد  (:20/4الجدول رقم )

 الفئات العنصر

 التنزيل التعليق المشاركة اإلعجاب

 أعجب
لم ينقر 
علي 

 االعجاب

لم 
 يعجب

لم ينقر 
علي 
عدم 

 اإلعجاب

لم  شارك
لم  عّلق يشارك

لم  حّمل يعّلق
 يحّمل

 العمر

 13 1 13 1 13 1 13 1 9 5 وما دون  20
21-25 45 30 3 72 3 72 14 61 5 70 
26-30 18 20 0 38 2 36 7 31 4 34 
 10 1 9 2 9 2 11 0 6 5 وأكثر 31

 الجنس
 53 5 51 7 55 3 57 1 35 23 ذكر
 74 6 63 17 75 5 77 3 30 50 أنثى

المؤهل 
 العلمي

 18 0 16 2 17 1 18 0 7 11 دون و ثانوية 
 11 0 9 2 11 0 11 0 7 4 معهد متوسط
 71 11 65 17 75 7 78 4 37 45 شهادة جامعّية
 27 0 24 3 27 0 27 0 14 13 دراسات عليا

الحالة 
 االجتماعّية

 99 9 90 18 102 6 104 4 47 61 أعزب
 28 2 24 6 28 2 30 0 18 12 متزّوج

 العمل
 77 9 70 16 80 6 84 2 42 44 يعمل

 55 2 44 8 50 2 50 2 23 29 ال يعمل

 بلد اإلقامة

Algeria 2 2 0 4 0 4 0 4 0 4 
France 1 2 0 3 0 3 1 2 0 3 

Germany 5 3 0 8 0 8 2 6 1 7 
Jordan 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
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 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 

نستنتج من الجدول السابق أن النقر على اإلعجاب هو المتغّير الوحيد اّلذي تفوق قيمه 
على قيم عدم النقر عليه على عكس األنواع األخرى من التفاعل، ألّن زر اإلعجاب هو اإليماءة 

 البسيطة للتعبير عن اآلراء.
سنة  25-21ّن اإلناث السوريات اللواتي تتراوح أعمارهّن بين السابق أ كما يبّين الجدول

، وهذا جميع أنواع التفاعلأكثر من قام بالنقر على  ت ومن حملة الشهادات الجامعّية هنّ العامال
 اّلذين دخلوا إلى المعرض. عينةيتوافق مع توزع أفراد ال

 السجل الزمني:ب. 
لكتروني قاعدة بيانات موقع االستبيان اإل الزمني ضمنقامت الباحثة باستخراج السجل 

المستجيبون والذي يتضمن عدد مرات الدخول على معرض اإلعالنات ومجموع الزمن اّلذي قضاه 
كما هو موضح في مفردة  138الخاّصة بالمعرض والمكّونة من  عينةفي المعرض وذلك بالنسبة لل

 التالي: (21/4الجدول رقم )
 السجل الزمني.سجل الدخول و اجمالي (: 21/4الجدول رقم )

 العينة
اجمالي عدد 
مرات الدخول 
 علي اإلعالنات

متوسل عدد 
 مرات الدخول

مجموع الزمن 
الذي قضاه 

المستجيبين في 
 اإلعالنات

 متوسل الزمن

ثا  ثا 118379 5.69 779 138 864.08 
 المصدر: من إعداد الباحثة.

Libyan 

Arab 

Jamahiri 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Russian 

Federation 
0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

Syrian 

Arab 

Republic 

58 47 4 101 7 98 17 88 7 98 

Turkey 6 8 0 14 1 13 4 10 2 12 
United 

Arab 

Emirates 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

 127 11 114 24 130 8 134 4 65 73 المجموع
 92 8 82.6 17.4 94.2 5.8 97.1 2.9 47.1 52.9 النسبة المئوّية
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السابق اجمالي عدد مرات الدخول إلى معرض اإلعالنات  (21/4يّوضح الجدول رقم )
، 5.68 عينةمرة، وقد بلغ متّوسط عدد مرات الدخول لكل شخص من أفراد ال 779اّلذي بلغ 

ثانّية، بمتّوسط زمني بلغ  118379 عينةويّوضح أيضًا أّن مجموع الزمن اّلذي قضاه أفراد ال
نات على األقل بناًء على األزمنة الموضحة في إعال 6ثانّية وهو وقت كافي لمشاهدة  864.08

 (.18/4الجدول رقم )

 ت. سجل التفاعل:
بيانات والمتمّثل بتكرارات متغيرات التفاعل )اإلعجاب التّم استخراج سجل التفاعل من قاعدة 

( على كل إعالن من إعالنات المعرض ضمن التنزيل –المشاركة  –التعليق  –عدم اإلعجاب  –
ما هو موضح في الجدول رقم االستبيان االلكتروني، باإلضافة إلى المتوسط الحسابي كموقع 

(22/4:) 
 سجل التفاعل مع اإلعالنات.: (22/4الجدول رقم )

 رقم اإلعالن
عدد مرات 
 اإلعجاب

عدد مرات 
 عدم اإلعجاب

عدد مرات 
 التعليق

عدد مرات 
 المشاركة

عدد مرات 
 التنزيل

1 36 0 13 3 0 
2 27 1 5 0 5 
3 13 1 5 3 0 
4 16 0 3 2 1 
5 18 0 8 4 0 
6 21 0 5 0 2 
7 20 1 6 0 1 
8 23 0 5 2 2 
9 20 1 6 2 0 
10 20 0 2 1 1 
11 25 0 10 3 3 
12 18 0 5 0 4 

 19 20 73 4 257 المجموع
 1.58 1.67 6.08 0.33 21.42 المتوسل

 المصدر: من إعداد الباحثة.
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أّن عدد اإلعجابات هي األكبر وأّن متوسط عدد اإلعجابات على يّوضح الجدول السابق 
إعجاب، حيث يعتبر النقر على هذا الزر هو األسهل بالنسبة لألفراد وال يلزمه  21كل إعالن هو 

لعدم  إدراك كامل لما يتضمنه اإلعالن للنقر عليه، أّما العدد األقل إلحصائّيات التفاعل كانت
نقرات، وهذا داللة على أّن اإلجماع األكبر هو على إيجابّية الأربع َد اإلعجاب حيث أّنها لم تتع

 اآلراء حول تسويق الغوريال كنوع إعالني.
 اإلحصاءات الوصفّية لبيانات الموقع:ث. 

 :متغيرات البحث حسب الدخول للمعرض 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري في ختالفات اال (23/4يوضح الجدول رقم )

وذلك حسب  والّصورة الذهنّية والكالم المتناقلعوامل تسويق الغوريال المتغّيرات البحث والمتمّثلة ب
 .متغّير الدخول إلى المعرض

 .الدخول إلي المعرضالوسل الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث حسب  :(23/4الجدول رقم )

 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 

ّن االتفاق على قّوة إدراك جميع متغّيرات البحث كانت أعلى لدى يبّين الجدول السابق أ
، وهذا ُيفّسر أن رغبة اّلذين دخلوا إلى المعرض يدخلوهاألفراد اّلذين دخلوا إلى المعرض من اّلذين لم 

في مشاهدة المزيد من هذه اإلعالنات يدل على أّنهم مدركين تمامًا لكل عوامل هذا النوع اإلعالني 
 .ولو بشكل ضمني

 :اختبار التباين لمتغّيرات البحث حسب الدخول إلي المعرض 
الختبار وجود فروقات بين األفراد اّلذين قاموا بالدخول إلى معرض اإلعالنات وبين األفراد 

كما هو موّضح بالجدول  Independent T-Testاّلذين لم يدخلوه، قامت الباحثة بإجراء اختبار 
 التالي: (24/4رقم )

 

 اإلبداعّية المتغّير العدد النوع
وضوح 
 الرسالة

 المفاجأة
إثارة 

 العواطف

التعبير 
عن 
 الذات

الّصورة 
 الذهنّية

الكالم 
 المتناقل 

دخل 
 المعرض

138 
Mean 4.0934 4.1812 4.1329 4.0845 3.7120 3.4942 3.8285 
Std. D .54255 .54435 .63109 .87925 .65964 .61166 .79423 

لم يدخل 
 المعرض

204 
Mean 3.8720 4.0490 3.8775 3.7958 3.4939 3.3093 3.5956 
Std. D .68743 .62090 .82232 .87925 .77739 .79423 .87035 
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 .الدخول إلي المعرضلمتغيرات البحث حسب  Tاختبار  :(24/4الجدول رقم )

اإلبداعّية بالنسبة لمتغير الدخول إلي 
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F المعرض

 في حال تساوي التباينات
5.893 .016 

يوجد  001. 3.173-
 001. 3.319- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  وضوح الرسالة
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F الدخول إلي المعرض

 في حال تساوي التباينات
.321 .571 

يوجد  043. 2.028-
 038. 2.080- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

المفاجأة بالنسبة لمتغير الدخول إلي 
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F المعرض

 في حال تساوي التباينات
6.758 .010 

يوجد  002. 3.085-
 001. 3.243- التبايناتفي حال عدم تساوي  فروقات

بالنسبة لمتغير  إثارة العواطف
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F الدخول إلي المعرض

 في حال تساوي التباينات
14.111 .000 

يوجد  001. 2.702-
 000. 2.789- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  التعبير عن الذات
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F الدخول إلي المعرض

 في حال تساوي التباينات
3.642 .057 

يوجد  007. 2.702-
 006. 2.789- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  الّصورة الذهنّية
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F الدخول إلي المعرض

 حال تساوي التبايناتفي 
9.341 .002 

يوجد  021. 2.310-
 016. 2.427- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  الكالم المتناقل
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F الدخول إلي المعرض

 في حال تساوي التباينات
6.248 .013 

يوجد  021. 2.310-
 016. 2.427- التباينات في حال عدم تساوي  فروقات

 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 



149 | P a g e 
 

 نالحظ من الجدول السابق ما يلي:
 ّن قيمة إF  عند  5.893الخاّصة بمتغّير اإلبداعّية بالنسبة لمتغّير الدخول إلى المعرض بلغت

في حال عدم تساوي  Tوبالتالي نختار قيمة  0.05وهي أصغر من  0160.مستوى معنوّية 
% 5وهي معنوّية عند مستوى داللة  0.001قدرها  Sigوقيمة  3.319-التباينات وقد بلغت 
اللة إحصائّية بين األفراد اّلذين دخلوا إلي معرض ديوجد فروقات ذات وبالتالي نستنتج أّنه 

 .اإلعالنات واألفراد اّلذين لم يدخلوه بالنسبة لمتغّير اإلبداعّية
  قيمة بلغتF  0.321بالنسبة لمتغّير الدخول إلى المعرض  وضوح الرسالةالخاّصة بمتغّير 

في حال تساوي  Tوبالتالي نختار قيمة  0.05من  أكبروهي  5710.عند مستوى معنوّية 
% 5وهي معنوّية عند مستوى داللة  0.043قدرها  Sigوقيمة  2.028-التباينات وقد بلغت 
اللة إحصائّية بين األفراد اّلذين دخلوا إلي معرض ديوجد فروقات ذات وبالتالي نستنتج أّنه 

 وضوح الرسالة.اإلعالنات واألفراد اّلذين لم يدخلوه بالنسبة لمتغّير 
 ّن قيمة إF  عند  6.758بالنسبة لمتغّير الدخول إلى المعرض بلغت  المفاجأةالخاّصة بمتغّير

في حال عدم تساوي  Tوبالتالي نختار قيمة  0.05وهي أصغر من  0.010مستوى معنوّية 
% 5وهي معنوّية عند مستوى داللة  0.001 بلغت Sigوقيمة  3.243- البالغةالتباينات 

اللة إحصائّية بين األفراد اّلذين دخلوا إلي معرض ديوجد فروقات ذات وبالتالي نستنتج أّنه 
 المفاجأة.بالنسبة لمتغّير اإلعالنات واألفراد اّلذين لم يدخلوه 

 ّن قيمة إF  البالغةبالنسبة لمتغّير الدخول إلى المعرض  إثارة العواطفالخاّصة بمتغّير 
في  Tوبالتالي نختار قيمة  0.05وهي أصغر من  0.000عند مستوى معنوّية  14.111

وهي معنوّية عند  0.000 البالغة Sigقيمة و  2.789-ت حال عدم تساوي التباينات وقد بلغ
اللة إحصائّية بين األفراد اّلذين ديوجد فروقات ذات أّنه ب% وبالتالي نستنتج 5مستوى داللة 

 إثارة العواطف.دخلوا إلي معرض اإلعالنات واألفراد اّلذين لم يدخلوه بالنسبة لمتغّير 
 ّن قيمة إF  البالغةبالنسبة لمتغّير الدخول إلى المعرض  التعبير عن الذاتالخاّصة بمتغّير 

وبالتالي % 5عند مستوى داللة  قيمة مقبولة معنوياً وهي  0.057عند مستوى معنوّية  3.642
 0.006 البالغة Sigقيمة و  2.789-ت بلغ واّلتيفي حال عدم تساوي التباينات  Tنختار قيمة 

اللة إحصائّية بين األفراد ديوجد فروقات ذات أّنه بوبالتالي نستنتج  0.05أصغر من وهي 
التعبير عن اّلذين دخلوا إلي معرض اإلعالنات واألفراد اّلذين لم يدخلوه بالنسبة لمتغّير 

 الذات.
 ّن قيمة إF  9.341بالنسبة لمتغّير الدخول إلى المعرض بلغت  الّصورة الذهنّيةالخاّصة بمتغّير 

في حال عدم  Tوبالتالي نختار قيمة  0.05وهي أصغر من  0.002عند مستوى معنوّية 
وهي معنوّية عند مستوى داللة  0.016قدرها  Sigوقيمة  2.427-تساوي التباينات وقد بلغت 
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إحصائّية بين األفراد اّلذين دخلوا إلي  داللةيوجد فروقات ذات % وبالتالي نستنتج أّنه 5
 الّصورة الذهنّية.معرض اإلعالنات واألفراد اّلذين لم يدخلوه بالنسبة لمتغّير 

 ّن قيمة إF  6.248 البالغةبالنسبة لمتغّير الدخول إلى المعرض  الكالم المتناقلالخاّصة بمتغّير 
في حال عدم  Tختار قيمة وبالتالي ن 0.05وهي أصغر من  0.013عند مستوى معنوّية 

وهي معنوّية عند مستوى  0.016 البالغة Sigقيمة و  2.427-ت تساوي التباينات وقد بلغ
إحصائّية بين األفراد اّلذين دخلوا  داللةيوجد فروقات ذات أّنه ب% وبالتالي نستنتج 5داللة 

 المتناقل.الكالم إلي معرض اإلعالنات واألفراد اّلذين لم يدخلوه بالنسبة لمتغّير 
نستنتج مّما سبق أّن بالنسبة لجميع متغّيرات البحث كان هناك فروقات ذات داللة إحصائّية 

، وهذا منطقي إذ أّن األفراد بين األفراد اّلذين دخلوا إلى معرض اإلعالنات واألفراد اّلذين لم يدخلوه
لم يتمّكنوا من إدراك هذا النوع من اإلعالنات وما يتضمّنه من عوامل أو لم يعيروا اهتمامًا  ناّلذي

بالغًا به لم يدخلوا معرض اإلعالنات بعد إجابتهم على االستبيان وهذا ما تبّينه النتائج، وعلى 
وأثار اهتمامهم العكس بالنسبة للذين كانوا مدركين جيدًا لتفاصيل هذا النوع من اإلعالنات وعوامله 

 مّما دفعهم لدخول المعرض ومشاهدة المزيد من اإلعالنات التابعة لنوع الغوريال.

 :متغيرات البحث حسب النقر علي اإلعجاب 
اختالفات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل  (25/4يوضح الجدول رقم )

 لنقر على اإلعجاب.حسب ا والّصورة الذهنّية والكالم المتناقلتسويق الغوريال 
 .النقر علي اإلعجابالوسل الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث حسب  :(25/4الجدول رقم )

 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 

ّن االتفاق على قّوة إدراك جميع متغّيرات البحث كانت أعلى لدى يبّين الجدول السابق أ
 .وضوح الرسالةاألفراد اّلذين نقروا على اإلعجاب ماعدا متغّير 

 

 اإلبداعّية المتغّير العدد النوع
وضوح 
 الرسالة

 المفاجأة
إثارة 

 العواطف

التعبير 
عن 
 الذات

الّصورة 
 الذهنّية

الكالم 
 المتناقل 

نقر علي 
 اإلعجاب

73 
Mean 4.1126 4.1370 4.1504 4.0868 3.7432 3.5877 3.9498 
Std. D .56519 .52546 .58542 .60356 .69843 .63485 .68419 

لم ينقر 
 اإلعجاب

65 
Mean 4.0718 4.2308 4.1128 4.0821 3.6769 3.3892 3.6923 
Std. D .51946 .56477 .68282 .67964 .61670 .57122 .73906 
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  النقر علي اإلعجاباختبار التباين لمتغّيرات البحث حسب: 
الختبار وجود فروقات بين األفراد اّلذين قاموا بالنقر على زر اإلعجاب واّلذين لم ينقروا 

 كما هو موّضح بالجدول التالي: Independent T-Testعليه، قامت الباحثة بإجراء اختبار 
 .النقر علي اإلعجابلمتغيرات البحث حسب  T: اختبار (26/4الجدول رقم )

النقر علي اإلبداعّية بالنسبة لمتغير 
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F اإلعجاب

 في حال تساوي التباينات
.006 .940 

وجد يال  661. 440.-
 659. 442.- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  وضوح الرسالة
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F النقر علي اإلعجاب

 في حال تساوي التباينات
.532 .467 

وجد يال  314. 1.010
 316. 1.006 في حال عدم تساوي التباينات فروقات

النقر علي المفاجأة بالنسبة لمتغير 
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F اإلعجاب

 في حال تساوي التباينات
.522 .471 

وجد يال  726. 351.-
 729. 348.- التبايناتفي حال عدم تساوي  فروقات

النقر بالنسبة لمتغير  إثارة العواطف
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F علي اإلعجاب

 في حال تساوي التباينات
.177 .674 

وجد يال  966. 043.-
 966. 043.- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  التعبير عن الذات
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F النقر علي اإلعجاب

 في حال تساوي التباينات
.305 .582 

وجد يال  558. 587.-
 555. 592.- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  الّصورة الذهنّية
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F النقر علي اإلعجاب

 في حال تساوي التباينات
1.079 .301 

وجد ي 057. 1.921-
 055. 1.933- في حال عدم تساوي التباينات فروقات
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النقر بالنسبة لمتغير  الكالم المتناقل
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F علي اإلعجاب

 في حال تساوي التباينات
.162 .688 

وجد ي 035. 2.125-
 036. 2.115- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 

 نالحظ من الجدول السابق ما يلي:
  قيمةF عند مستوى  0.006بلغت  النقر على اإلعجابمتغّير اإلبداعّية بالنسبة لمتغّير ل

في حال تساوي التباينات  Tوبالتالي نختار قيمة  0.05من  أكبروهي  0.940معنوّية 
% وبالتالي نستنتج 5معنوّية عند مستوى داللة  غير وهي 0.661قدرها  Sigوقيمة  -0.440

واألفراد اّلذين نقروا علي اإلعجاب إحصائّية بين األفراد اّلذين  داللةوجد فروقات ذات ال يأّنه 
 .بالنسبة لمتغّير اإلبداعّية ينقروا عليهلم 

  قيمةF قيمة و  ،5820.معنوّية ب 0.305 اإلعجاببالنسبة لمتغّير  وضوح الرسالةمتغّير لT 
معنوّية وبالتالي  غير وهي Sig 0.314وقيمة  1.010بلغت في حال تساوي التباينات وقد 

واألفراد نقروا علي اإلعجاب إحصائّية بين األفراد اّلذين  داللةوجد فروقات ذات ال ينستنتج أّنه 
 وضوح الرسالة.بالنسبة لمتغّير  ينقروا عليهاّلذين لم 

  قيمةF قيمة ، و 0.471معنوّية ب 0.522 اإلعجاببالنسبة لمتغّير  المفاجأةمتغّير لT  في حال
وجد ال يمعنوّية وبالتالي نستنتج أّنه  غير وهي Sig 0.726وقيمة  0.351-تساوي التباينات 

ينقروا واألفراد اّلذين لم نقروا علي اإلعجاب إحصائّية بين األفراد اّلذين  داللةفروقات ذات 
 المفاجأة.بالنسبة لمتغّير  عليه

  قيمةF قيمة ، و 0.674معنوّية ب 0.177اإلعجاب بالنسبة لمتغّير  إثارة العواطفمتغّير لT 
معنوّية وبالتالي نستنتج  غير وهي Sig 0.966وقيمة  0.043-في حال تساوي التباينات 

واألفراد اّلذين نقروا علي اإلعجاب إحصائّية بين األفراد اّلذين  داللةوجد فروقات ذات ال يأّنه 
 إثارة العواطف.بالنسبة لمتغّير  ينقروا عليهلم 

  قيمةF قيمة و  ،0.674معنوّية ب 0.177اإلعجاب بالنسبة لمتغّير  التعبير عن الذاتمتغّير ل
T  وقيمة  0.587-في حال تساوي التبايناتSig 0.558 وبالتالي نستنتج  غير معنوّية وهي

واألفراد اّلذين نقروا علي اإلعجاب إحصائّية بين األفراد اّلذين  داللةوجد فروقات ذات ال يأّنه 
 التعبير عن الذات.بالنسبة لمتغّير  ينقروا عليهلم 

  قيمةF قيمة ، و 0.301معنوّية ب 1.079 اإلعجاببالنسبة لمتغّير  الّصورة الذهنّيةمتغّير لT 
عند مستوى  قيمة مقبولة معنوّياً  وهي Sig 0.057وقيمة  1.921-في حال تساوي التباينات 
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نقروا علي إحصائّية بين األفراد اّلذين  داللةوجد فروقات ذات ي% وبالتالي نستنتج أّنه 5داللة 
 الّصورة الذهنّية.بالنسبة لمتغّير  ينقروا عليهواألفراد اّلذين لم اإلعجاب 

  قيمةF قيمة ، و 0.688معنوّية ب 0.162 اإلعجابلمتغّير الكالم المتناقل بالنسبة متغّير لT 
وبالتالي نستنتج أّنه  معنوّية وهي Sig 0.035وقيمة  2.125-في حال تساوي التباينات 

واألفراد اّلذين لم نقروا علي اإلعجاب إحصائّية بين األفراد اّلذين  داللةوجد فروقات ذات ي
 الكالم المتناقل.بالنسبة لمتغّير  ينقروا عليه

ن نقروا على اإلعجاب أي أّنهم مدركو نستنتج مّما سبق أّنه ليس بالضرورة أّن األفراد اّلذين 
إثارة العواطف(، بينما هم  –المفاجأة  –وضوح الرسالة  –تمامًا لعوامل تسويق الغوريال )اإلبداعّية 

فى على أحد بعد ن تمامًا للكالم المتناقل، وكما ذكرنا في فصل الكالم المتناقل أّنه ال يخمدركو 
من الممكن أن يظهر عند األصدقاء فهو يعتبر نوعًا من  Likeاآلن أّن النقر على زر اإلعجاب 

على اإلعجاب بمجرد ظهوره لديهم وهناك بعض األفراد يضغطون  أنواع الكالم المتناقل اإللكتروني
ة الذهنّية للعالمة التجارّية ، أّما بالنسبة إلدراك متغّير الّصور بأّن أحد األصدقاء قام بالضغط عليه

فمن الممكن لألفراد ضمن سلوكهم على مواقع التواصل االجتماعي أن ينقروا على زر اإلعجاب 
لمجرد لمحهم لهوّية العالمة التجارّية المفضلة لديهم وحتى دون التركيز في محتوى اإلعالن بشكل 

اًل وهم على أمل العودة إلى اإلعالن الحقًا تام، ويكون ذلك نابعًا من الثقة في العالمة التجارّية أو 
 عندما يتسنى له الوقت للتركيز فيه بشكل أكبر.

 :متغيرات البحث حسب النقر علي عدم اإلعجاب 
اختالفات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل  (27/4يوضح الجدول رقم )

 حسب النقر على عدم اإلعجاب. والّصورة الذهنّية والكالم المتناقلتسويق الغوريال 
 .النقر علي عدم اإلعجاب راف المعياري لمتغيرات البحث حسبالوسل الحسابي واالنح (:27/4الجدول رقم )

 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 

 اإلبداعّية المتغّير العدد النوع
وضوح 
 الرسالة

 المفاجأة
إثارة 

 العواطف

التعبير 
عن 
 الذات

الّصورة 
 الذهنّية

الكالم 
 المتناقل 

نقر عدم 
 االعجاب

4 
Mean 4.3056 3.9375 4.3333 4.2500 3.7500 3.9500 4.2500 
Std. D .26255 .59073 4.1269 .56928 .67700 .57446 .41944 

لم ينقر 
عدم 

 االعجاب
134 

Mean 4.0871 4.1884 4.1269 4.0796 3.7108 3.4806 3.8159 

Std. D .54796 .54362 .63823 .64135 .66169 .60951 .72382 
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ّن االتفاق على قّوة إدراك جميع متغّيرات البحث كانت أعلى لدى يبّين الجدول السابق أ
 .وضوح الرسالةاألفراد اّلذين نقروا على عدم اإلعجاب ماعدا متغّير 

  النقر علي عدم اإلعجاباختبار التباين لمتغّيرات البحث حسب: 
الختبار وجود فروقات بين األفراد اّلذين قاموا بالنقر على زر عدم اإلعجاب واّلذين لم 

كما هو موّضح بالجدول  Independent T-Testينقروا عليه، قامت الباحثة بإجراء اختبار 
 التالي:

 .عدم اإلعجابالنقر علي لمتغيرات البحث حسب  T: اختبار (28/4الجدول رقم )

 النقر علياإلبداعّية بالنسبة لمتغير 
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F اإلعجاب عدم

 في حال تساوي التباينات
1.615 .206 

وجد يال  429. 793.-
 196. 1.566- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  وضوح الرسالة
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F اإلعجاب عدم النقر علي

 في حال تساوي التباينات
.007 .935 

وجد يال  839. 908.
 460. 839. في حال عدم تساوي التباينات فروقات

 النقر عليالمفاجأة بالنسبة لمتغير 
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F اإلعجاب عدم

 في حال تساوي التباينات
3.202 .076 

وجد يال  521. 643.-
 231. 1.406- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

النقر بالنسبة لمتغير  إثارة العواطف
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F اإلعجاب عدم علي

 في حال تساوي التباينات
.042 .838 

وجد يال  601. 525.-
 595. 588.- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  التعبير عن الذات
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F اإلعجابعدم النقر علي 

 في حال تساوي التباينات
.000 .985 

وجد يال  907. 117.-
 916. 114.- في حال عدم تساوي التباينات فروقات
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بالنسبة لمتغير  الّصورة الذهنّية
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F اإلعجابعدم النقر علي 

 في حال تساوي التباينات
.014 .905 

وجد يال  131. 1.520-
 201. 1.607- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

النقر بالنسبة لمتغير  الكالم المتناقل
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F اإلعجابعدم علي 

 في حال تساوي التباينات
1.210 .273 

وجد يال  236. 1.191-
 127. 1.984- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 

 نستنتج من الجدول السابق النتائج التالية:
  إحصائّية بين األفراد اّلذين نقروا على عدم اإلعجاب واألفراد اّلذين  داللةال يوجد فروقات ذات

 لم ينقروا عليه بالنسبة لمتغّير اإلبداعّية.
  إحصائّية بين األفراد اّلذين نقروا على عدم اإلعجاب واألفراد اّلذين  داللةال يوجد فروقات ذات

 لم ينقروا عليه بالنسبة لمتغّير وضوح الرسالة.
  إحصائّية بين األفراد اّلذين نقروا على عدم اإلعجاب واألفراد اّلذين  داللةوقات ذات ال يوجد فر

 لم ينقروا عليه بالنسبة لمتغّير المفاجأة.
  إحصائّية بين األفراد اّلذين نقروا على عدم اإلعجاب واألفراد اّلذين  داللةال يوجد فروقات ذات

 ف.لم ينقروا عليه بالنسبة لمتغّير إثارة العواط
  إحصائّية بين األفراد اّلذين نقروا على عدم اإلعجاب واألفراد اّلذين  داللةال يوجد فروقات ذات

 لم ينقروا عليه بالنسبة لمتغّير الّصورة الذهنّية.
  إحصائّية بين األفراد اّلذين نقروا على عدم اإلعجاب واألفراد اّلذين  داللةال يوجد فروقات ذات

 لمتغّير الكالم المتناقل. لم ينقروا عليه بالنسبة
لم ُيحدث فروقات جوهرّية  Unlikeنستنتج مّما سبق أّن متغّير النقر على عدم اإلعجاب 

بين األفراد اّلذين نقروا عليه واّلذين لم ينقروا عليه بالنسبة لمتغيرات البحث جميعها، ويمكن أن 
نقرات، وباالطالع على  4يعود ذلك لقّلة عدد النقرات على عدم اإلعجاب اّلتي لم تتجاوز الة 

باتهم إيجابّية بالنسبة إلعالنات العالمة إجابات األفراد اّلذين نقروا على عدم اإلعجاب كانت إجا
واّلتي تّمت عليهم الدراسة التجريبّية قبل انتقالهم إلى معرض اإلعالنات،  Coca Colaالتجارّية 

وأّنهم ضغطوا على اإلعجاب في بعض اإلعالنات األخرى، أي أّن اإلعالنات اّلتي نقروا عليها 
 ابهم.عد اإلعجاب هي فقط اّلتي لم تستحوذ على إعج
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 :متغيرات البحث حسب المشاركة 
اختالفات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل  (29/4يوضح الجدول رقم )

 حسب المشاركة. والّصورة الذهنّية والكالم المتناقلتسويق الغوريال 
 .المشاركةالوسل الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث حسب  :(29/4الجدول رقم )

 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 

ّن االتفاق على قّوة إدراك جميع متغّيرات البحث كانت أعلى لدى يبّين الجدول السابق أ
شاركوا إحدى اإلعالنات على حساباتهم الشخصّية في إحدى مواقع التواصل  األفراد اّلذين

بالمشاركة إاّل في حال كانوا  يعود ذلك ألّن األشخاو ال يقومون  ،االجتماعّي من اّلذين لم يشاركوا
 .مدركين تمامًا ِلما سيشاركونه ويعبر عن شيء ما يرغبون بقوله عن أنفسهم ألصدقائهم

  المشاركةاختبار التباين لمتغّيرات البحث حسب: 
الختبار وجود فروقات بين األفراد اّلذين قاموا بمشاركة اإلعالنات من المعرض واّلذين لم 

رقم  كما هو موّضح بالجدول Independent T-Testيشاركوا، قامت الباحثة بإجراء اختبار 
 التالي: (30/4)

 .المشاركةلمتغيرات البحث حسب  Tاختبار  :(30/4الجدول رقم )

 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F المشاركةاإلبداعّية بالنسبة لمتغير 
 في حال تساوي التباينات

2.352 .127 
وجد ي 059. 1.904-

 006. 3.400- في حال عدم تساوي التباينات فروقات
بالنسبة لمتغير  وضوح الرسالة

 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F المشاركة

 في حال تساوي التباينات
2.039 .156 

وجد ال ي 386. 870.-
 228. 1.292- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F المشاركةالمفاجأة بالنسبة لمتغير 
 133. 1.510- 747. 105. في حال تساوي التباينات

 اإلبداعّية المتغّير العدد النوع
وضوح 
 الرسالة

 المفاجأة
إثارة 

 العواطف
التعبير 
 عن الذات

الّصورة 
 الذهنّية

الكالم 
 المتناقل 

 8 شارك
Mean 4.4444 4.3438 4.4583 4.3750 4.2500 3.5875 4.5417 
Std. D .27857 .35197 .53266 .45207 .42258 .57925 .50198 

لم 
 يشارك

130 
Mean 4.0718 4.1712 4.1128 4.0667 3.6788 3.4885 3.7846 
Std. D .54799 .55339 .63294 .64486 .65831 .61526 .70907 
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 115. 1.760- عدم تساوي التباينات في حال
وجد ال ي

 فروقات
بالنسبة لمتغير  إثارة العواطف

 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F المشاركة

 في حال تساوي التباينات
.257 .613 

وجد ال ي 186. 1.330-
 103. 1.819- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  التعبير عن الذات
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F المشاركة

 في حال تساوي التباينات
2.545 .113 

وجد ي 017. 2.419-
 006. 3.566- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  الّصورة الذهنّية
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F المشاركة

 في حال تساوي التباينات
.171 .680 

وجد ال ي 658. 443.-
 653. 468.- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  الكالم المتناقل
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F المشاركة

 في حال تساوي التباينات
.625 .430 

وجد ي 004. 2.969-
 003. 4.026- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 

 من الجدول السابق النتائج التالية: نالحظ
  إحصائّية بين األفراد اّلذين شاركوا اإلعالنات واألفراد اّلذين لم يشاركوا  داللةيوجد فروقات ذات

 بالنسبة لمتغّير اإلبداعّية.
  ألفراد اّلذين لم إحصائّية بين األفراد اّلذين شاركوا اإلعالنات وا داللةال يوجد فروقات ذات

 يشاركوا بالنسبة لمتغّير وضوح الرسالة.
  إحصائّية بين األفراد اّلذين شاركوا اإلعالنات واألفراد اّلذين لم  داللةال يوجد فروقات ذات

 .المفاجأةيشاركوا بالنسبة لمتغّير 
  اّلذين لم  إحصائّية بين األفراد اّلذين شاركوا اإلعالنات واألفراد داللةال يوجد فروقات ذات

 .إثارة العواطفيشاركوا بالنسبة لمتغّير 
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  إحصائّية بين األفراد اّلذين شاركوا اإلعالنات واألفراد اّلذين لم يشاركوا  داللةيوجد فروقات ذات
 .التعبير عن الذاتبالنسبة لمتغّير 

  إحصائّية بين األفراد اّلذين شاركوا اإلعالنات واألفراد اّلذين لم  داللةال يوجد فروقات ذات
 .الّصورة الذهنّيةيشاركوا بالنسبة لمتغّير 

  إحصائّية بين األفراد اّلذين شاركوا اإلعالنات واألفراد اّلذين لم يشاركوا  داللةيوجد فروقات ذات
 .الكالم المتناقلبالنسبة لمتغّير 

األفراد الذين شاركوا اإلعالنات كان لديهم إدراك أكبر لمتغّيرات اإلبداعّية نستنتج مّما سبق أّن 
والتعبّير عن الذات والكالم المتناقل، أي أّن كل من يشارك اإلعالن على أّنه إبداعي هو مدرك 
 تماماً أّن هذه المشاركة هي تعبيراً عن ذاته وتعتبر تناقالً لألفكار المطروحة في اإلعالن ومشاركتها

مع من حوله، أّما بالنسبة لبقّية المتغّيرات فبينت النتائج أّنه لم تحدث فروقًا جوهرّية بين األفراد 
 اّلذين شاركوا واّلذين لم يشاركوا.

 :متغيرات البحث حسب التعليق 
قبل عرض النتائج المتعّلقة بمتغّير التعليق على اإلعالنات من الواجب عرض سجل 

من إعالنات معرض اإلعالنات ضمن موقع االستبيان اإللكتروني التعليقات على كل إعالن 
 نعرضها في الجدول التالي:

 : تعليقات األفراد علي إعالنات المعرض.(31/4الجدول رقم )
رقم 

 اإلعالن
 التعليق اسم اإلعالن

1 
1000 

NESCAFÉ 
Red mugs 

 حلووو
 حبيت الفكرة كتيييير مميزة ومشوقة

Very nice 
 مبتكر بطريقة حلوة رغم بساطة الماغ

 اسلووووب جذب رائع
❤It all starts with Nescafé 

 !!!انو وينن هدول بحلب؟؟؟
 ماضل فناجين نروح نلحق حالنا

 >3حلو كتير 
 حلو كتير

 كتير بدي منووووحلو 

http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/1000-nescafe-red-mugs/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/1000-nescafe-red-mugs/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/1000-nescafe-red-mugs/
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رقم 
 اإلعالن

 التعليق اسم اإلعالن

 حلوة كتير الفكرة
 مابدن يجو يعملو اعالنات عندنا

عالن حلوووو كتير وخاصة عملية االرتباط اإلجتماعي بين ا 
 العالمة التجارية واألفراد

2 

Share your 
warmth 
Russian 
Olympic 

Committee 

 رائع
 اديش فكرتو ظريفة وحتى موسيقا البداية ملفتة

 الزمنا واحد هون كتير فكرة حلوة
  ?اي بكانون معلش بس مو هأل بهالشوب؟

فكرة اإلعالن حلوة ممكن تساعد على ترسيخ العالمة التجارية 
 في أذهان العمالء

3 Molson 
Canadian 

  ��علوا يعملوا عنا هيك
  ��يا سالاام

 مو معقول
عن كندا وزعو في إعالن تاني شفتو من فترة يمكن كمان 

ماكينات بدول اوروبا بتعمل سكان للباسبور وبتعطي مشروب 
 بدون حقو.. مشان يحسو الناس انو بلدن معن بأي مكان

 هدول الناس الفهمانين الوالء صح
طريقة وفكرة اإلعالن حلوة وخاصة أنو الفكرة االستفادة من 

في المجتمع واالستفادة منه شي قومي ومتفق عليه عند أفراد 
 ة اإلعالنيةليالعم

4 

KLM serves a 
Bonding 

Christmas 
Buffet 

  ��باخد رفقاتي وبروح
 راااائع

بجد يعني فكرة التعاون هي شي كتير أساسي في الحياة وفكرة 
في اإلعالن في دعم وتعزيز هي النقطة رح تساعدها  الشركة

في أنها تحصل على سمعة كتير جيدة بين االفراد وخاصة 
أنو االفراد رح تكون عندهم صورة إيجابية عن طبيعة العمل 
الدخلي للشركة وأنو هو بعتمد على التعاون ايضًا بين أفراد 

http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/klm-serves-a-bonding-christmas-buffet/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/klm-serves-a-bonding-christmas-buffet/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/klm-serves-a-bonding-christmas-buffet/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/klm-serves-a-bonding-christmas-buffet/
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رقم 
 اإلعالن

 التعليق اسم اإلعالن

 الفريق

5 
Nescafé – 
The Hello 

Bench 

 الااااااااايك
 كتير فكرته حلوووووة

 اعالن كتير فكرته ذكية
 حلوووووووووووو

 حبوا بعض ياخلق
 <3تبا لألفكار الظريفة 

 هههه حلوووو
 بسيط ومعبر

كتير واضحة األعتماد على  البساطة في الفكرة والجمالية فيها
عنصر المفاجئة البسيط واللطيف وإثارة الدهشة عند شحصين 
بكل تأكيد ممكن يعكس فكرة أهتمام العالمة التجارية في الحياة 
اإلجتماعية بين أفراد المجتمع وهي نقطة جدًا إيجابية ممكن 

 تكون 

6 
Danone 

Fantasia – 
Flash Mob 

Woooow 

 هاد بيشبه اعالن تيك تاك عن نهاية العالم

7 NESCAFÉ 

 مو طبيعي
 فكرة رااااائعة

 إبداااااع
 كل يوم بعدي بهالشارع

 تقبل بهل شيالنو عنا مافي 
يمكن هاد ثالث أو رابع إعالن بشوفه لنفس الشركة وبتعتمد 
في على عملية تعزيز التواصل والعالقات اإلجتماعية في 
المجتمع من خالل إثارة دهشة لطيفة هاد النوع من اإلعالنات 

 ممكن يكون اله أثر كتير كبير على نفسية الفرد
3< 🙂 Smile 

http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/nescafe-the-hello-bench/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/nescafe-the-hello-bench/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/nescafe-the-hello-bench/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/danone-fantasia-flash-mob/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/danone-fantasia-flash-mob/
http://guerrilla-marketing.me/ar/animation/danone-fantasia-flash-mob/
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رقم 
 اإلعالن

 التعليق اسم اإلعالن

8 

Pay with a 
smile – 
Project 
Change 

🙂 
 ☺حبيت

 ياريت يطبق عنا النو شي كتير حلو ومميز
الفكرة حلوة وبسيطة جدًا وأهم شغلة مو كتير مكلفة الشركة 

 هههه

9 
Coca Cola 
Friendship 
Machine 

Bora@ 
3< 

  شقد حلووو
 ظريف كتيير
 اكثر من رائع

 األنظارحلو هاد النمط من االعالن للفت 
 اعالن رائع

10 Coke Hug Me 
Machine 

هذا  >_<لو عنا كان صوروا وبلشت الفتاوى الشرعية 
  :pحراااااااام

11 

Coca Cola 
Happiness 
Vending 
Machine 

3< 
  ?رااائع

  ��رووووعة
  ✌حلوو كتير

 حلووو
 الاايك

  حلو
 حلوة الفكرة

ل اإلعالن رائع عأن المفاجئات ال تنسى وهذا يج أما نقر دائمًا 
ويساعد الشركة على الحصول على االرتباط الدائم مع العالمة 

 التجارية وخاصة في بيئة مثل البيئة الجامعية

12 
  ��متل عنا

 حلو كتير
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رقم 
 اإلعالن

 التعليق اسم اإلعالن

Palmolive 
Pop-Up 
bathroom 

 اي متل عنا
سيبقون ن تكون في القرب من عمالئك يعني أن عمالئك ا

 مخلصين لك
 .مع معرض اإلعالنات المستجيبينباالعتماد علي تفاعل  المصدر: من إعداد الباحثة

يبين الجدول السابق أّن معظم التعليقات كانت إيجابّية باستثناء تعليق واحد كان هو عبارة 
الذي يعتمد على التواصل بالكاميرات والسبب هو  Nescafeعن تبرير لعدم اإلعجاب بإعالن 

عدم تقبل مجتمعاتنا لمثل هذه الفكرة والتخّوف من التصوير، أّما ما تبقى من تعليقات فتتنوع بين 
اإلثناء على األفكار وبين الرغبة في تطبيق مثل هذه األفكار في بلدنا، وتراوحت التعليقات بين 

 أسلوبي الجدّية والهزلّية.

اختالفات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (32/4يوضح الجدول رقم )وفيما يلي 
 حسب التعليق. والّصورة الذهنّية والكالم المتناقللعوامل تسويق الغوريال 

 .التعليقالوسل الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث حسب  :(32/4الجدول رقم )

 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 

ّن االتفاق على قّوة إدراك جميع متغّيرات البحث كانت أعلى لدى يبّين الجدول السابق أ
 .وضوح الرسالةاألفراد اّلذين عّلقوا على اإلعالنات ماعدا متغّير 

  التعليقاختبار التباين لمتغّيرات البحث حسب: 
الختبار وجود فروقات بين األفراد اّلذين قاموا بالتعليق على اإلعالنات في المعرض واّلذين 

رقم  كما هو موّضح بالجدول Independent T-Testيعّلقوا، قامت الباحثة بإجراء اختبار لم 
 التالي: (33/4)

 اإلبداعّية المتغّير العدد النوع
وضوح 
 الرسالة

 المفاجأة
إثارة 

 العواطف

التعبير 
عن 
 الذات

الّصورة 
 الذهنّية

الكالم 
 المتناقل 

 24 عّلق
Mean 4.3009 4.0417 4.2083 4.1389 3.9479 3.6792 4.2639 
Std. D .42148 .67028 .57996 .50040 .62109 .55166 .52914 

لم 
 يعّلق

114 
Mean 4.0497 4.2105 4.1170 4.0731 3.6623 3.4553 3.7368 
Std. D .55646 .51265 .64261 .66483 .65933 .61875 .72255 
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 .التعليقلمتغيرات البحث حسب  Tاختبار  :(33/4الجدول رقم )

 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التعليقاإلبداعّية بالنسبة لمتغير 
 في حال تساوي التباينات

2.400 .124 
يوجد  039. 2.087-

 017. 2.497- في حال عدم تساوي التباينات فروقات
بالنسبة لمتغير  وضوح الرسالة

 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التعليق

 في حال تساوي التباينات
1.268 .262 

يوجد ال  168. 1.386
 254. 1.165 في حال عدم تساوي التباينات فروقات

 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التعليقالمفاجأة بالنسبة لمتغير 
 في حال تساوي التباينات

1.188 .278 
يوجد ال  521. 643.-

 496. 688.- في حال عدم تساوي التباينات فروقات
بالنسبة لمتغير  إثارة العواطف

 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التعليق

 التبايناتفي حال تساوي 
1.202 .275 

يوجد ال  648. 458.-
 585. 550.- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  التعبير عن الذات
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التعليق

 في حال تساوي التباينات
.086 .770 

يوجد  054. 1.948-
 051. 2.026- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  الّصورة الذهنّية
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التعليق

 في حال تساوي التباينات
.712 .400 

يوجد ال  103. 1.640-
 085. 1.768- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  الكالم المتناقل
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التعليق

 في حال تساوي التباينات
1.092 .298 

يوجد  001. 3.383-
 000. 4.135- في حال عدم تساوي التباينات فروقات

 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 
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 من الجدول السابق النتائج التالية: نالحظ
  إحصائّية بين األفراد اّلذين عّلقوا على اإلعالنات واألفراد اّلذين لم  داللةيوجد فروقات ذات

 يعّلقوا بالنسبة لمتغّير اإلبداعّية.
  إحصائّية بين األفراد اّلذين عّلقوا على اإلعالنات واألفراد اّلذين لم  داللةال يوجد فروقات ذات

 يعّلقوا بالنسبة لمتغّير وضوح الرسالة.
  إحصائّية بين األفراد اّلذين عّلقوا على اإلعالنات واألفراد اّلذين لم  اللةدال يوجد فروقات ذات

 يعّلقوا بالنسبة لمتغّير المفاجأة.
  إحصائّية بين األفراد اّلذين عّلقوا على اإلعالنات واألفراد اّلذين لم  داللةال يوجد فروقات ذات

 يعّلقوا بالنسبة لمتغّير إثارة العواطف.
  إحصائّية بين األفراد اّلذين عّلقوا على اإلعالنات واألفراد اّلذين لم  اللةديوجد فروقات ذات

 يعّلقوا بالنسبة لمتغّير التعبير عن الذات.
  إحصائّية بين األفراد اّلذين عّلقوا على اإلعالنات واألفراد اّلذين لم  داللةال يوجد فروقات ذات

 يعّلقوا بالنسبة لمتغّير الّصورة الذهنّية.
 إحصائّية بين األفراد اّلذين عّلقوا على اإلعالنات واألفراد اّلذين لم  داللةروقات ذات يوجد ف

 يعّلقوا بالنسبة لمتغّير الكالم المتناقل.
متغّيرات اإلبداعّية، التعبير عن الذات، الكالم المتناقل هي من  نستنتج مّما سبق أّن كالً 

اإلعالنات، فاألفراد اّلذين عّلقوا هم على يقين أّن هذه اإلعالنات اّلتي تدعوا األفراد إلى التعليق على 
إبداعّية، وأّن هذه اإلعالنات تعبر عن ذواتهم، وهم أيضًا مدركين تمامًا أّن التعليق هو عبارة عن 
مشاركة األفراد اآلراء حول هذه اإلعالنات، أّما بالنسبة للمتغيرات وضوح الرسالة، المفاجأة، إثارة 

ظهر فرقًا واضحًا بين األفراد اّلذين عّلقوا على اإلعالنات واّلذين لم طف، الّصورة الذهنّية فلم تُ العوا
 يعّلقوا.
  التنزيلمتغيرات البحث حسب: 

اختالفات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعوامل  (34/4يوضح الجدول رقم )
 .التنزيلسب ح والّصورة الذهنّية والكالم المتناقلتسويق الغوريال 
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 .التنزيلالوسل الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات البحث حسب  :(34/4الجدول رقم )

 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 

أعلى لدى ّن االتفاق على قّوة إدراك جميع متغّيرات البحث كانت يبّين الجدول السابق أ
 وا اإلعالنات.األفراد اّلذين لم ينزل

  النقر علي عدم اإلعجاباختبار التباين لمتغّيرات البحث حسب: 
الختبار وجود فروقات بين األفراد اّلذين قاموا بتحميل اإلعالنات من المعرض واّلذين لم 

 كما هو موّضح بالجدول التالي: Independent T-Testقامت الباحثة بإجراء اختبار ينزلوا 
 .التنزيللمتغيرات البحث حسب  Tاختبار  :(35/4الجدول رقم )

 اإلبداعّية المتغّير العدد النوع
وضوح 
 الرسالة

 المفاجأة
إثارة 

 العواطف

التعبير 
عن 
 الذات

الّصورة 
 الذهنّية

الكالم 
 المتناقل 

 11 حّمل
Mean 3.9899 4.0000 3.9697 3.8788 3.5909 3.2636 3.7273 
Std. D .54987 .82158 .83606 .84686 .80834 .54822 .80025 

لم 
 يحّمل

127 
Mean 4.1024 4.1969 4.1470 4.1024 3.7224 3.5142 3.8373 
Std. D .54318 .51527 .61241 .61794 .64797 .61473 .71500 

 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التنزيلاإلبداعّية بالنسبة لمتغير 
 في حال تساوي التباينات

.518 .473 
ال يوجد  512. 658.

 527. 651. في حال عدم تساوي التباينات فروقات
بالنسبة لمتغير  وضوح الرسالة

 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التنزيل

 في حال تساوي التباينات
2.921 .090 

يوجد ال  251. 1.152
 451. 781. في حال عدم تساوي التباينات فروقات

 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التنزيلالمفاجأة بالنسبة لمتغير 
 في حال تساوي التباينات

.561 .455 
يوجد ال  373. 893.

 506. 687. في حال عدم تساوي التباينات فروقات
بالنسبة لمتغير  إثارة العواطف

 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التنزيل

 في حال تساوي التباينات
.866 .354 

يوجد ال  267. 1.116
 410. 856. في حال عدم تساوي التباينات فروقات
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 .SPSSباستخدام برنامج المصدر: من إعداد الباحثة 

 من الجدول السابق النتائج التالية: نالحظ
  ينزلوا اإلعالنات واألفراد اّلذين لم نزلوا إحصائّية بين األفراد اّلذين  داللةيوجد فروقات ذات ال

 بالنسبة لمتغّير اإلبداعّية.
  ينزلوا اإلعالنات واألفراد اّلذين لم نزلوا إحصائّية بين األفراد اّلذين  داللةيوجد فروقات ذات ال

 .وضوح الرسالةبالنسبة لمتغّير 
  ينزلوا اإلعالنات واألفراد اّلذين لم نزلوا إحصائّية بين األفراد اّلذين  داللةيوجد فروقات ذات ال

 .المفاجأةبالنسبة لمتغّير 
  ينزلوا اإلعالنات واألفراد اّلذين لم نزلوا إحصائّية بين األفراد اّلذين  داللةيوجد فروقات ذات ال

 .إثارة العواطفبالنسبة لمتغّير 
  ينزلوا اإلعالنات واألفراد اّلذين لم نزلوا بين األفراد اّلذين  إحصائّية داللةيوجد فروقات ذات ال

 .التعبير عن الذاتبالنسبة لمتغّير 
  ينزلوا اإلعالنات واألفراد اّلذين لم نزلوا إحصائّية بين األفراد اّلذين  داللةيوجد فروقات ذات ال

 .الّصورة الذهنّيةبالنسبة لمتغّير 
  ينزلوا اإلعالنات واألفراد اّلذين لم نزلوا إحصائّية بين األفراد اّلذين  داللةيوجد فروقات ذات ال

 .الكالم المتناقلبالنسبة لمتغّير 

بالنسبة لمتغير  التعبير عن الذات
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التنزيل

 في حال تساوي التباينات
1.462 .229 

 يوجدال  528. 633.
 610. 525. في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  الّصورة الذهنّية
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التنزيل

 في حال تساوي التباينات
.252 .616 

يوجد ال  194. 1.307
 175. 1.439 في حال عدم تساوي التباينات فروقات

بالنسبة لمتغير  الكالم المتناقل
 النتيجة المعنوّية T المعنوّية F التنزيل

 في حال تساوي التباينات
.015 .904 

يوجد ال  628. 485.
 668. 441. في حال عدم تساوي التباينات فروقات
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إحدى إعالنات المعرض لم يكن لديهم اختالف نزلوا نستنتج مّما سبق أّن األفراد اّلذين 
النسبة لمتغّير الكالم ، وباألخص بينزلواجوهري في إدراكهم لمتغّيرات البحث عن األفراد اّلذين لم 

 اً ، ألّن الكالم المتناقل هنا لم يكن مباشر التنزيلالمتناقل اّلذي ال يكون واضحًا تمامًا في متغّير 
 وإرساله أو أن يدع غب الفرد، فهو عندما ير Offlineوإنّما هو حقيقة  Onlineعلى االنترنت 

، لذلك يعّبر هذا األصدقاءمن المقربين من حوله أن يشاهدوا اإلعالن فال يظهر ذلك عند  اً أحد
للعودة إليه  الجهاز الخاو بهالمتغير فقط عن مدى رغبة الفرد باالحتفاظ بهذا اإلعالن على 

 حينما يريد.
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 نموذج البحث النهائي
كما هو موضح في الشكل  النهائيج البحث تّم التوصل لنموذ الفرضّياتنتيجًة الختبار 

 يمّثل معادلة االنحدار المتعدد: (9/4رقم )
Y=0.154+0.298X3+0.190X4+0.449X5 

 المتغير المستقل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : نموذج البحث النهائي.(9/4الشكل رقم )
  

  الكالم المتناقل

 المفاجأة

 إثارة العواطف

التعبير عن 
 ذاتال

 

 

 

 عوامل تسويق الغوريال

=0.6362R 

 المتغّير التابع
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 الخامسالمبحث  

 النتائج والتوصيات

Conclusions and Recommendations  
سيتم في هذا المبحث تقديم جملة من النتائج المستخلصة اّلتي توصل إليها البحث من 
خالل الدراسة التجريبّية اّلتي تّمت على المستهلكين من رواد الصفحات العلمّية على موقع التواصل 

لكتروني(، بهدف بيان كتروني )موقع االستبيان اإللوذلك عبر مختبر إ Facebookاالجتماعي 
وامل تسويق الغوريال على الكالم المتناقل، ثم تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات اّلتي أثر ع

ستراتيجيات اال وكاالت اإلعالنّية في استخدام هذهيمكن أن تساعد المعلنين من الشركات وال
إلى اقتراح اإلعالنّية الحديثة لدفع المستهلكين على تناقل الكالم حول الحملة اإلعالنّية، باإلضافة 
 مجموعة من المواضيع البحثّية المستقبلّية اّلتي يمكن أن تكمل وتغني موضوع البحث.

 أواًل: النتائج:
 أ. نتائج اإلحصاءات الوصفّية:

من حملةةةة  25-21تبين النتةةةائج أّن اإلنةةةاث العةةةازبةةةات اللواتي تتراوح أعمةةةارهم مةةةا بين  .1
 .هذا النوع من الحمالت اإلعالنّيةًا لهم األكثر انجذاب والعامالت الشهادات الجامعّية

يعتبر إدراك المستهلكين لعوامل تسويق الغوريال مرتفعًا، وتتوفر عوامل تسويق الغوريال في  .2
 اإلعالنات بمستوى مرتفع.

يعتبر إدراك المستهلكين للّصورة الذهنّية للعالمة التجارّية متوسطًا، وتتوفر الّصورة الذهنّية  .3
 لدى المستهلكين بمستوى متوسط.للعالمة التجارّية 

يعتبر إدراك المستهلكين للكالم المتناقل مرتفعًا، وتتوفر الرغبة في الكالم المتناقل لدى  .4
 المستهلكين بمستوى مرتفع.

 النتائج من الناحّية التسويقّية: ب.
تسويقيًا أّن تسويق إّن استجابة اإلناث في مرحلة العشرينات من العمر يمكن أن ُتفسر  .1

غوريال يركز على العواطف اإلنسانّية وهذا ما تتمتع به اإلناث في هذا السن بشكل أكبر ال
 من الذكور.

أظهرت النتائج أّنه يوجد قبول منقطع النظير لتطبيق مثل هذا النوع من الحمالت اإلعالنّية  .2
األفكار %، وهي نسبة مرتفعة جدًا تدل على استحسان 89.8في البالد العربّية وبنسبة 

 النظر إليها على أّنها متميزة عن اإلعالنات التقليدية الُمعتاد عليها الناس.و 



170 | P a g e 
 

 نتائج اختبار الفرضيات: ت.
يوجد أثر ذو داللة إحصائّية لتسويق الغوريال وبشكل إيجابي على الكالم المتناقل لدى  .1

 المستهلكين.
 المتناقل.ال يوجد أثر ذو داللة إحصائّية لعامل اإلبداعّية على الكالم  .2
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائّية لعامل وضوح الرسالة اإلعالنّية على الكالم المتناقل. .3
 يوجد أثر ذو داللة إحصائّية لعامل المفاجأة على الكالم المتناقل. .4
 ارة العواطف على الكالم المتناقل.يوجد أثر ذو داللة إحصائّية لعامل إث .5
 .لتعبير عن ذات المستهلك على الكالم المتناقليوجد أثر ذو داللة إحصائّية لعامل ا .6
لدى  والكالم المتناقل تسويق الغوريالال يوجد أثر للّصورة الذهنّية على العالقة بين  .7

 .المستهلكين
 ال يوجد أثر للّصورة الذهنّية على العالقة بين عامل اإلبداعّية والكالم المتناقل. .8
 بين عامل وضوح الرسالة والكالم المتناقل. ال يوجد أثر للّصورة الذهنّية على العالقة .9
 ال يوجد أثر للّصورة الذهنّية على العالقة بين عامل المفاجأة والكالم المتناقل. .10
 ال يوجد أثر للّصورة الذهنّية على العالقة بين عامل إثارة العواطف والكالم المتناقل. .11
 ر عن الذات والكالم المتناقل.ال يوجد أثر للّصورة الذهنّية على العالقة بين عامل التعبي .12

 ت. نتائج تتبع سلوك المستهلك:
اللة إحصائّية بين األفراد اّلذين دخلوا إلى معرض ت النتائج أّنه يوجد فروقات ذات دبين .1

 اإلعالنات واألفراد اّلذين لم يدخلوه بالنسبة لجميع متغيرات البحث.
اللة إحصائّية بين األفراد اّلذين نقروا على لنتائج أّنه ال يوجد فروقات ذات دا أثبتت .2

اإلعجاب واألفراد اّلذين لم ينقروا عليه بالنسبة لمتغيرات عوامل تسويق الغوريال اإلبداعّية، 
النتائج أّنه يوجد  بينتوضوح الرسالة، المفاجأة، إثارة العواطف، التعبير عن الذات، بينما 

 يري الّصورة الذهنّية والكالم المتناقل.اللة إحصائّية بالنسبة لمتغفروقات ذات د
اللة إحصائّية بين األفراد اّلذين نقروا على عدم ال يوجد فروقات ذات دأظهرت النتائج أّنه  .3

 لجميع متغيرات البحث. اإلعجاب واألفراد اّلذين لم ينقروا عليه بالنسبة
ذين شاركوا اإلعالنات اللة إحصائّية بين األفراد الّ يوجد فروقات ذات دأّنه بينت النتائج  .4

لمتغيري التعبير عن الذات والكالم المتناقل، بينما أثبتت  واألفراد اّلذين لم يشاركوا بالنسبة
، وضوح اإلبداعّية اتلمتغّير  النتائج أّنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائّية بالنسبة

 .الرسالة، المفاجأة، إثارة العواطف، الّصورة الذهنّية
اللة إحصائّية بين األفراد اّلذين عّلقوا على يوجد فروقات ذات دائج أّنه أظهرت النت .5

، التعبير عن الذات، الكالم اإلبداعّية اتاإلعالنات واألفراد اّلذين لم يعّلقوا بالنسبة لمتغّير 



171 | P a g e 
 

ات لمتغّير  بينما أثبتت النتائج أّنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائّية بالنسبة المتناقل،
 .رسالة، المفاجأة، إثارة العواطف، الّصورة الذهنّيةوضوح ال

اإلعالنات  حّملوااللة إحصائّية بين األفراد اّلذين يوجد فروقات ذات دأثبتت النتائج أّنه ال  .6
 .لجميع متغيرات البحثبالنسبة  يحّملواواألفراد اّلذين لم 

 المقارنة مع الدراسات السابقة:ث. 
 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائّية لعامل اإلبداعّية على الكالم المتناقل  النتيجة الثانّية(

 Duc Dinh Tam andالسابقة )لدى المستهلكين( ال تتوافق مع نتائج الدراسة 

Khuong Mai Ngoc, 2016). 
 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائّية لعامل وضوح الرسالة اإلعالنّية على النتيجة الثالثة( 

 Duc Dinh)اقل لدى المستهلكين( ال تتوافق مع نتائج الدراسة السابقة الكالم المتن

Tam and Khuong Mai Ngoc, 2016). 
 :يوجد أثر ذو داللة إحصائّية لعامل المفاجأة على الكالم المتناقل  النتيجة الرابعة(

 Duc Dinh Tam and Khuong)مستهلكين( تتوافق مع الدراسات السابقة لدى ال

Mai Ngoc, 2016) (وDerbaix Christian and Vanhamme Joelle, 

2003.) 
 :يوجد أثر ذو داللة إحصائّية لعامل التعبير عن ذات المستهلك  النتيجة السادسة(

 G. Taylorعلى الكالم المتناقل لدى المستهلكين( تتوافق مع الدراسة السابقة )

David, Strutton David and Thompson Kenneth, 2012.) 
 ثانيًا: التوصيات:

 بناًء على النتائج السابقة تقترح الباحثة مجموعة من التوصيات كما يلي:
التغيير من الفكر التقليدي للشركات السورية والعمل على تخطي االستراتيجيات القديمة  .1

مواكبة العمل على و كاإلعالنات التلفزيونّية والطرقّية والصحف والمجالت التقليدّية، 
في عالم التسويق  ي رسم استراتيجّية الشركات، مّما يساعد في نهضة نوعّيةالتطورات ف

 والحمالت اإلعالنّية.
العمل على مواكبة التغيير في االستراتيجيات اإلعالنّية وتطبيق استراتيجيات تسويق  .2

الغوريال لما القى من استحسان وإعجاب كبيرين من قبل المستجيبين وخاصًة اإلناث من 
سنة من حملة الشهادات الجامعّية  25-21رّية الشابة اّلتي تتراوح ما بين الفئة العم

والعازبات. وهذه النتائج تفيد الشركات والوكاالت اإلعالنّية من حيث التوجهات الترويجّية 
 على مواقع التواصل االجتماعي، ويساعد على االستهداف اإلعالني األكثر نفعًا.
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االبتكار والتشويق وصناعة اإلعالن بعناية فائقة ألنها العبارات العمل على توفير عناصر  .3
 قدر من األهمّية لدى المستجيبين. التي حازت على أكبر

العمل على اتباع أساليب الغموض اّلتي تّتضح تدريجّياً في حمالت تسويق الغوريال إلضافة  .4
لّية التفاعل مع كمال عمن، مّما يجذب الجمهور لالنتظار وإروح التشويق إلى اإلعال

 في تسويق الغوريال. اً أساسي اً اإلعالن إلى النهاية كونه جزء
العمل على مفاجأة المستهلكين في الحمالت اإلعالنّية من خالل األفكار اّلتي تبعث على  .5

الدهشة وُتشعر المستهلكين بالتسلية، ألن المستهلك بطبيعته يود مشاركة أصدقائه تجاربه 
 ليقات اإليجابّية والُمضحكة.اّلتي تدعو إلى التع

العمل على توفير األفكار اّلتي ُتالمس القضايا المهمة لدى المستهلكين ضمن حمالت  .6
ا يعمل على مّ متسويق الغوريال اّلتي تعمل على إثارة عواطفهم الحماسّية بشكل إيجابي، 

على تنفيذها دوافع لمشاركة األصدقاء والمقربين الحمالت اإلبداعّية اّلتي تعمل تشكيل 
 .العالمة التجارّية

العمل على تضمين األفكار والمعاني الرمزّية ضمن حمالت تسويق الغوريال اّلتي ُتعبر  .7
عن ذات المستهلك وُتالمسها، وخاّصة تلك األفكار اّلتي تحترم العقول بإبداعها، فطبيعة 

 .اإلنسان أّنه يحب كل ما هو جديد ويسعى ألن يكون مختلفًا عن اآلخرين
العمل على توثيق العمل اإلعالني عبر التصوير والمونتاج ونشره عبر وسائل التواصل  .8

االجتماعي، ألّن ذلك يساهم بشكل كبير على دفع الكالم المتناقل اإللكتروني لدى 
المستهلكين، وذلك ألن تواجدهم الكبير على مواقع التواصل االجتماعي يساهم بتسهيل 

إحداث األثر ليس فقط على عواطف وذوات المستهلكين تقوم ب عملّية المشاركة، وبذلك هي
ن اّلذين سيشاهدون اإلعالن اّلذين تّمت الحملة معهم على أرض الواقع، بل والمستهلكي

 أيضًا.

االبتعاد عن تحويل المستهلكين إلى مواقع إلكترونّية أخرى تجبرهم على الخروج من موقع  .9
ألّنه بذلك سيتم خسارة عدد كبير المشاهدات التواصل االجتماعي اّلذي يتصفحونه، 

 للحمالت اإلعالنّية.

 وتوصي الباحثة بتناول الموضوعات البحثية التالّية في الدراسات المستقبلّية:
 دراسة أثر عوامل تسويق الغوريال على تفاعل المستهلكين على مواقع التواصل االجتماعي. .1

 الشرائي. دراسة أثر عوامل تسويق الغوريال على السلوك .2
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Abstract 

The Impact of Guerrilla Marketing Factors on Consumer 

Behavior 

(Empirical Study) 

Prepared By 

Mays Shanan 

Supervised By 

Dr. Aya Borazan & Dr. Ali Jeblak 

The aim of this research is to examine the effect of Guerrilla Marketing 

Factors on Consumer Behavior, which is Word of Mouth. That has been 

carried out by an experiment was conducted on a sample of individuals from 

consumer society of the pioneers of scientific pages on Facebook. The 

researcher has collected of 342 responses that are valid for analysis. The 

researcher has used the statistical program SPSS to analyze the study data and 

test the hypotheses, and reached that surprise, Emotion Arousal, and Self-

Enhancement factors have a positive impact on Word of Mouth. While 

Creativity and Message Clarity factors was excluded from the model because 

its regression coefficient was not significant.  

But when the brand image variable was introduced into the model as a 

moderator variable, the researcher reached that the brand image had no effect 

on the relationship between the Guerrilla Marketing Factors and Word of 

Mouth. 

The researcher also created a model for tracking the Consumer behavior 

through the establishment of Advertisements Gallery on the site of the Survey, 

all of the type of Guerrilla, in order to test the interaction of respondents with 

these ads with many points (like - dislike - comment - share - download). The 

results showed that there are statistically significant differences in the 

variables of entry into the Gallery, like, share, and comment for many 

variables of research, most notably Self-Enhancement and Word of Mouth, 

while there are no differences of statistical significance for the variable 

Dislikes, download for all research variables. 

the researcher has made recommendations to apply these factors at 

advertising campaigns in the companies and advertising agencies. 

 

Keywords: Guerrilla Marketing, Creativity, Message Clarity, Surprise, 

Emotion Arousal, Self-Enhancement, Word of Mouth, Brand Image. 
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